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 المرآن

ا فََصلَِت اْلِعٌُر لَاَل أَبُوهُْم إِنًِّ ََلَِجُد ِرٌَح ٌُوسَُؾ لَْواَل أَْن تُفَنُِّدوِن )  [4ٗ({ ]ٌوسؾ : 4ٗ}َولَم 
 التفسٌر:

، ومعهم الممٌص لال ٌعموب لمن حضره: إنً ألجد « مصر»ولما خرجت المافلة من أرض 
أن هذا الكبلم صدر منً من ؼٌر رٌح ٌوسؾ لوال أن تسفهونً وتسخروا منً، وتزعموا 

 شعور.
ا فََصلَِت اْلِعٌُر{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ولما خرجت المافلة من أرض  ، أي:"[5ٗ}َولَمَّ
 .(ٔ)"ومعهم الممٌص «مصر»

 .(ٕ)"أي : خرجت من مصر لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"لما خرجت العٌر لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)"مصر منطلمة إلى الشام. من {ولما فصلت العٌر"} عن السدي لال: 
لال ٌعموب لمن  ، أي:"[5ٗ}لَاَل أَبُوهُْم ِإنًِّ أَلَِجُد ِرٌَح ٌُوسَُؾ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)"حضره: إنً ألشّم رابحة ٌوسؾ
ٌعنً : ٌعموب ، علٌه السبلم ، لمن بمً عنده من بنٌه : } إِنًِّ ألِجُد ِرٌَح  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)..{" ٌُوسُؾَ 
 .(2)"وجد ٌعموب رٌح لمٌص ٌوسؾ وهو منه على مسٌرة ثمان لٌال لال ابن عباس:" 
 .(1)"وجد ٌعموب رٌح ٌوسؾ من مسٌرة ستة أٌام ولال ابن عباس اٌضا:" 
 .(5)"وجد من مسٌرة عشرة أٌام وفً رواٌة الضحان عن ابن عباس، لال:" 
من كم وجد ٌعموب رٌح سبل ابن عباس وأنا إلى جنبه، "ابن أبً الهذٌل لال: عن  

الممٌص؟، عن لول هللا إنً ألجد رٌح ٌوسؾ لال: وجده من مسٌرة ثمانٌن فرسخا، لال ابن أبً 
 .(ٓٔ)"الهذٌل: وهو ما بٌن البصرة والكوفة

فلما فصلت العٌر من مصر منطلمة إلى الشام وجد ٌعموب رٌح ٌوسؾ  لال السدي:" 
 .(ٔٔ){"ٌح ٌوسؾإنً ألجد ر}وهو لوله: لال أبوهم لبنً بنٌه 

وتنسبونً إلى  لوال أن تسفهونً ، أي:"[5ٗ}لَْواَل أَْن تَُفنُِّدوِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"الَخَرؾ
 .(ٖٔ)"تنسبونً إلى الفَنَد والِكَبر لال ابن كثٌر:" 
 ٌعنً: لوال أن تعنّفونً، وتعّجزونً، وتلومونً، وتكذبونً. لال الطبري:" 

 :(ٗٔ)ومنه لول الشاعر

                                                             

 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .52ٕٔ/2(:ص5٘5ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .52ٕٔ/2(:ص5ٙٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٔٙ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٙٗانظر: التفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .52ٕٔ/2(:ص5ٙٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .52ٕٔ/2(:ص5ٕٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .52ٕٔ/2(:ص5ٖٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .52ٕٔ/2(:ص5ٙٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .51ٕٔ-52ٕٔ/2(:ص5ٙ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٔٙ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٙٗانظر: التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .5ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 ،"أمر عن:" هنان ورواٌته، 1ٖٔ/ٔ، انظر: مجاز المرآن:عبٌدة أبو نسبة هكذا العدوي، شكٌم بن هانا(ٗٔ)
 .إضافة بؽٌر
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ًَّ َدَعا لَْوِمً َوتَْفنٌِِدي  ٌَْس َما فَاَت ِمْن أَْمِري بَمْرُدوِد                ٌَا َصاِحبَ  فَلَ
 :(ٔ)وٌمال:"أفند فبلنًا الدهر"، وذلن إذا أفسده، ومنه لول ابن ممبل

 (ٕ)"إِذا كُلَِّؾ اإلْفنَاد بالنِّاِس أَْفنَدا                َدعِ الدَّْهَر ٌَْفعَْل َما أََراَد فإنَّهُ 
 ، وجوه من التفسٌر:[5ٗ}لَْواَل أَْن تُفَنُِّدوِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

-فً إحدى الرواٌات-، ومجاهد(ٖ)-فً إحدى الرواٌات-أحدها : لوال أن تسفهون، لاله ابن عباس
 :(2)، ومنه لول النابؽة الذبٌانً(ٙ)، ولتادة(٘)، وعطاء(ٗ)

 إال سلٌمان إذ لال الملٌُن له                لم فً البرٌة فا جددها عن الفنَد
 .(1)أي أمنعها من الفساد

تسفّهونى وتعّجزونى وتلومونى، لال ]هانىء  :أي: «َلْوال أَْن تُفَنُِّدونِ » ولال أبو عبٌدة:" 
 :(5)بن شكٌم العدوّى[

  (ٓٔ)"فلٌس ما فات من أمر بمردود           ٌا صاحبّى دعا لومى وتفنٌدى 
الذي لٌس له "لال:  {،لوال أن تفندون}عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم فً لول هللا:وعن  

 عمل ذلن المفند، ٌمولون ال ٌعمل، لال: ولال الشاعر:
 .(ٔٔ)"مهبل فإن من العمول مفندا

، وهو (ٗٔ)والضحان، (ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)الثانً : معناه لوال أن تكذبون ، لاله سعٌد بن جبٌر
 ، ومنه لول الشاعر :(٘ٔ)مروي  عن ابن عباس اٌضا

 هل فً افتخار الكرٌم من أود             أم هل لمول الصدٌك من فند
 أي: من كذب.
 .(ٙٔ)"تسفهون أو تكذبون ولال عطاء:" 
 .(2ٔ)"ٌمول: تكذبون وتعجزون وتضعفون{، لوال أن تفندون } ولال الفراء:" 

مون الثالث :  .(5ٔ)، ومجاهد(1ٔ). لاله الحسنلوال أن تهّرِ
 .(ٕٓ)الرابع:  لوال أن تضعّفون ، لاله ابن إسحاق

  .(ٔ)"أي: تعجزون ولال ابن لتٌبة:" 

                                                             

 .ٕٕ٘/ٙٔلم ألؾ علٌه، والبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .51ٕٔ/2(:ص5ٙٙٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕ٘/ٙٔ(:ص51ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.51ٕٔ/2انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (٘)
 .ٖٕ٘/ٙٔ(:ص51ٕ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 :البٌت ولبل إلٌه، وٌعتذر النعمان ٌذكر لالها التً لصٌدته من ،5ٕ: دٌوانه(2)
 أحد من األلوام من أحاشً وال...  ٌشبهه الناس فً فاعبل أرى وال
 .المول وفً الرأى فً الخطؤ: والفند. وحبسته منعته: الشر عن فبلنا َحَدْدتُ 
 ..ٕٙ٘-ٕ٘٘/٘انظر: الكشؾ والبٌان: (1)
 .ٕٓٙ/ 5 المرطبًتفسٌر و ،ٕٕ٘/ ٙٔ الطبري فى والبٌت -ترجمته على ألؾ لم(5)
 .1ٖٔ/ٔمجاز المرآن: (ٓٔ)
 .51ٕٔ/2(:ص5ٙ5ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٗ٘/ٙٔ(:ص51ٖ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕ٘٘/ٙٔ(:ص51ٖ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕ٘٘/ٙٔ(:ص51ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .51ٕٔ/2(:ص5ٙ2ٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ٘٘/ٙٔ(:ص51ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕ٘٘/ٙٔ(:ص51ٕٗٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .٘٘/ٕمعانً المرآن: (2ٔ)
 .ٕ٘٘/ٙٔ(:ص51ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .51ٕٔ/2(:ص5ٙ1ٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ٘٘/ٙٔ(:ص51ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .ٖٕ٘/ٙٔ(:ص51ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)



ٙ 
 

 :(ٖ)، واستشهد  بمول الشاعر(ٕ)والتفنٌد : تضعٌؾ الرأي، ذكره الماوردي
  ٌا صاحبً دعا لومً وتفنٌدي            فلٌس ما فات من أمري بمردود
 .(ٗ)وكان لول هذا ألوالد بنٌه، لؽٌبة بنٌه عنه ، فدل هذا على أن الجدَّ أٌب 

  .(ٙ)، وبه لال مماتل(٘). لاله مجاهد أٌضالوال أن تجهلون :ٌعنً الخامس :
 .(2)السادس: لوال أن تلومونً ، حكاه الماوردي عن ابن بحر

اإلفساد. وإذا كان ذلن كذلن فالضعؾ والهرم والكذب «:التفنٌد»أصل لال الطبري:" 
وذهاب العمل وكل معانً اإلفساد تدخل فً التفنٌد، ألن أصل ذلن كله الفساد والفساد فً الجسم: 

 :(1)وفً الفعل: الكذب واللوم بالباطل، ولذلن لال جرٌر بن عطٌة،الهرُم وذهاب العمل والضعؾ
ًَّ َدَعا الَمبلَم وأَْلِصَرا   َطاَل الَهَوى وأََطْلتُما التَّْفنٌدا                ٌا َعاِذل

ٌعنً: المبلمة فمد تبٌّن، إذ كان األمر على ما وصفنا، أّن األلوال التً لالها من ذكرنا لولَه فً 
، محتمٌل جمٌعَها على اختبلؾ عباراتهم عن تؤوٌله، متماربةُ المعانً {لوال أن تفندون}لوله: 

ًٌّ به بعض ذلن دون بعض  .(5)"ظاهُر التنزٌل، إذ لم ٌكن فً اآلٌة دلٌٌل على أنه معن
 المرآن

ِ إِن َن لَِفً َضاَلِلَن اْلمَِدٌِم )  [4٘({ ]ٌوسؾ : 4٘}لَالُوا تَاَّلل 
 التفسٌر:

 تنساه. لال الحاضرون عنده: تاهلل إنن ال تزال فً خطبن المدٌم ِمن حب ٌوسؾ، وأنن ال
ِ إِنََّن لَِفً َضبَلِلَن اْلمَِدٌِم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ، أي:"لال الحاضرون [5٘}لَالُوا تَاَّللَّ
وهللا إنن لفً خطؤ وذهاب عن طرٌك الصواب لدٌم، بإفراطن فً محبة ٌوسؾ، ولهجن عنده: 

 .(ٓٔ)"بذكره، ورجابن للمابه
إنً ألجد رٌح }هم ٌعموب من ولده ٌمول تعالى ذكره: لال الذٌن لال ل لال الطبري:" 

: تاهلل، أٌها الرجل، إنن من حّب ٌوسؾ وذكره لفً خطبن وزللن المدٌم {ٌوسؾ لوال أن تفندون
 .(ٔٔ)"ال تنساه، وال تتسلى عنه

 .(ٕٔ)"خسرانن المدٌم من حّب ٌوسؾ :ٌعنً لال ٌحٌى بن سبلم:" 
ِ ِإنََّن لَِفً لوله تعالى:وفً    ، وجوه من التفسٌر:[5٘]ٌوسؾ :   َضبَلِلَن اْلمَِدٌِم{}لَالُوا تَاَّللَّ

 .(ٗٔ)، وابن زٌد(ٖٔ)أحدها : أي: فً خطبن المدٌم ، لاله ابن عباس
 .  (٘ٔ)الثانً : فً جنونن المدٌم ، لاله سعٌد بن جبٌر

 .(ٕ)، وابن جرٌج(ٔ)، وسفٌان(ٙٔ)الثالث : فً محبتن المدٌمة، لاله لتادة
                                                                                                                                                                              

 .ٕٕٕٕٕؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .22/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
/ ٙٔ الطبري، والبٌت فً بن شكٌم العدوىّ  هانا، ل1ٖٔ/ٔنسبه أبو عبٌدة:  والبٌت -ترجمته على ألؾ لم(ٖ)

 .ٕٓٙ/ 5 المرطبًتفسٌر و ،ٕٕ٘
 .22/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٙٔ(:ص51ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٓ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .22/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 بالراء، ،"وألصرا" ههنا، ما صوابه الدٌوان، فً خطؤ البٌت ورواٌة طوٌلة، له لصٌدة من ،5ٙٔ: دٌوانه(1)
 .الشًء فعل عن الكؾ وهو ،"اإللصار" من
 .ٕٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٔٙ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٙٗانظر: التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٙٗ:معانٌه وتصرفت أسمابه اشتبهت مما المرآن لتفسٌر لتصارٌؾ(ٕٔ)
 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص51ٗ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص51٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .51ٕٔ/2(:ص52ٔٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .55ٕٔ-51ٕٔ/2(:ص52ٖٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2ٕ٘/ٙٔ(:ص51٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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 .(ٖ)لاله دمحم بن إسحاق ٌوسؾ فً الباطل الذي أنت علٌه.أي: إنن لمن ذكر الرابع : 
فً شماء من حب ٌوسؾ وذكره فما تنساه ولد أتى علٌه  :ٌعنًالخامس: فً شمابن المدٌم، 

 :(٘)، ومنه لول لبٌد(ٗ)لاله مماتل .أربعون سنة
بلل  تمنى أن تبللً آل سلمى              بحطمة والمنى طرؾ الّضِ

 :(ٙ)وفً لابل ذلن لوالن
 أحدهما : بنوه ، ولم ٌمصدوا بذلن ذماً فٌؤثموا.

 والثانً : بنو نبٌه وكانوا صؽاراً .
أي:من حب ٌوسؾ ال تنساه وال تسبله. لالوا لوالدهم كلمةً ؼلٌظة، لم ٌكن  ولال لتادة:" 

ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  .(2)"ٌنبؽً لهم أن ٌمولوها لوالدهم، وال لنب
أي: أن لولهم  .(1)". لال: عمولا{تاهلل إنن لفً ضبللن المدٌم:"}عن الحسن، فً لول هللا و 
 هذا عموق.
 المرآن

ا أَْن َجاَء اْلبَِشٌُر أَْلمَاهُ َعلَى َوْجِهِه فَاْرتَد  بَِصًٌرا لَاَل أَلَْم أَلُْل لَكُْم إِنًِّ أَْعلَُم ِمَن  ِ َما اَل }فَلَم  ّللا 
 [4ٙ({ ]ٌوسؾ : 4ٙتَْعلَُموَن )
 التفسٌر:

، وطرح لمٌص ٌوسؾ على وجهه فعاد ٌعموب  ًٌّ ر ٌعموب بؤن ٌوسؾ ح فلما أن جاء من ٌُبّشِ
ه السرور فمال لمن عنده: ألْم أخبركم أنً أعلم من هللا ما ال تعلمونه من فضل هللا  مبصًرا، وعمَّ

 ورحمته وكرمه؟
ا أَْن َجاَء اْلبَِشٌُر{ لوله تعالى:  ر ٌعموب  ، أي:"[5ٙ]ٌوسؾ : }فَلَمَّ فلما أن جاء من ٌُبّشِ

 ًٌّ  .(5)"بؤن ٌوسؾ ح

طرح لمٌص ٌوسؾ  ، أي:"[5ٙ}أَْلمَاهُ َعلَى َوْجِهِه فَاْرتَدَّ بَِصًٌرا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"على وجهه فعاد ٌعموب مبصًرا

 .(ٔٔ){"فارتد بصٌرا، }على عٌنٌه :أي لال المرطبً:" 
 .(ٕٔ)"فرجع بصٌرا بعد البٌاض :ٌعنً لال مماتل:" 

 .(ٖٔ)"لما حدث له من السرور واالنتعاش لال الصابونً:"
 .(ٗٔ)بصٌراً بخبر ٌوسؾ" ولٌل:معناه:"

لما ورد البشٌر على ٌعموب لم ٌجد عنده شٌبا ٌثٌبه به،  لال المرطبً:"ولال الحسن: 
فمال: وهللا ما أصبت عندنا شٌبا، وما خبزنا شٌبا منذ سبع لٌال، ولكن هون هللا علٌن سكرات 

                                                                                                                                                                              

 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص51ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص51٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .55ٕٔ/2(:ص52ٙٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٓ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .21/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .21/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص51٘ٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .51ٕٔ/2(:ص52ٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٔٙ/5تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .ٖٓ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .21/ٖالنكت والعٌون: (ٗٔ)
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الموت. للت: وهذا الدعاء من أعظم ما ٌكون من الجوابز، وأفضل العطاٌا والذخابر. ودلت هذه 
 .(ٔ)"البشابر اآلٌة على جواز البذل والهبات عند

ِ َما اَل تَْعلَُموَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  فمال  ، أي:"[5ٙ}لَاَل أَلَْم أَلُْل لَكُْم إِنًِّ أَْعلَُم ِمَن َّللاَّ
 .(ٕ)"لمن عنده: ألْم أخبركم أنً أعلم من هللا ما ال تعلمونه من فضل هللا ورحمته وكرمه؟

ِ َما اَل تَْعلَُموَن{ ]ٌوسؾ : }لَاَل أَلَْم أَلُْل لَكُْم لوله تعالى:وفً   ، ثبلثة [5ٙإِنًِّ أَْعلَُم ِمَن َّللاَّ
 :(ٖ)وجوه

 أحدها : إنً أعلم من صحة رإٌا ٌوسؾ ما ال تعلمون .
 الثانً : إنً أعلم من لول ملن الموت أنه لم ٌمبض روح ٌوسؾ ما ال تعلمون .

 ل الثواب ما ال تعلمون .الثالث : إنً أعلم من بلوى األنبٌاء بالمحن ونزول العراج ونٌ
 :[5ٙ-5ٗفوابد اآلٌات:]

 .آٌة عظٌمة هً حمل الرٌح رٌح ٌوسؾ على مسافات بعٌدة -ٔ
 آٌة أخرى هً ارتداد بصر ٌعموب بعد العمى بمجرد أن ألمً الممٌص على وجهه. -ٕ
علٌه -العمى فً العٌن، وفً آلٌة شفاء النبً ٌعموب ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: بٌان عبلج -ٖ

 من خبلل الممٌص، وجوه: -السبلم
بإذن هللا  أحدها: أن لمٌص ٌوسؾ مشتمل على عرله، ومن ثم أن ذلن العرق سبب شفاء ٌعموب

 تعالى. 
إذ تمكن العالم المسلم االستاذ الدكتور عبد الباسط دمحم سٌد، الباحث بالمركز المومً 

بٌة من الحصول على للبحوث التابع لوزارة البحث العلمً والتكنولوجٌا بجمهورٌة مصر العر
م ، والثانٌة براءة 55ٔٔبراءتً اختراع دولٌتٌن األولى من براءة االختراع األوربٌة عام 

م ، وذلن بعد أن لام بتصنٌع لطرة عٌون لمعالجة المٌاه البٌضاء 55ٖٔاالختراع األمرٌكٌة عام 

 استلهاماً من نصوص سورة ٌوسؾ.
ٌوسؾ على وجهه أدرن الشٌخ الطاعن فً السن أن  الثانً: انه عندما ألمى أبناء ٌعموب لمٌص

هذا هو لمٌص ابنه الذي فمده من عشرات السنٌن فتفجر على وجهه انفعال عنٌؾ و تملصت 
عضبلت وجهه لدرجة تسببت فً تمزق العضبلت الدلٌمة الواهٌة و سموط عدستً العٌنٌن فً 

 . فعٌن واحدة تكفً لئلبصارنفس الولت مما مكنه من االبصار او حتى سموط عدسة واحدة ؛ 
الثالث: إذا كان الحزن سبباً فً العمى فلعل عكسه ٌكون سبباً فً زوال العمى وهو شدة الفرح 

 .-علٌه السبلم-بالعثور على ٌوسؾ
 .الرابع: أن عملٌة الشفاء كانت معجزة إلهٌة، خارلة لبلسباب الطبٌعٌة
ذع سبب لسموط الرطب فإن الماء الممٌص سبب فى رد البصر..كما ان هز الج

 ..وضرب البحر بالعصا سبب فً انشماله.
 المرآن

 [49({ ]ٌوسؾ : 49}لَالُوا ٌَا أَبَانَا اْستَْؽِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا إِن ا كُن ا َخاِطبٌَِن )
 التفسٌر:

بٌوسؾ لال بنوه: ٌا أبانا سل لنا ربن أن ٌعفو عنا وٌستر علٌنا ذنوبنا، إنا كنا خاطبٌن فٌما فعلناه 
 وشمٌمه.
لال بنوه: ٌا أبانا سل  ، أي:"[52}لَالُوا ٌَا أََبانَا اْستَْؽِفْر َلنَا ذُنُوَبنَا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"لنا ربن أن ٌعفو عنا وٌستر علٌنا ذنوبنا
إنا كنا خاطبٌن فٌما فعلناه  ، أي:"[52}ِإنَّا كُنَّا َخاِطبٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"بٌوسؾ

                                                             

 .ٕٔٙ/5تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .25-21/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
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 :(ٕ)ولٌل: إنما سؤلوا أباهم ذلن ألمرٌن
 أحدهما : أنهم أدخلوا علٌه من آالم الحزن ما ال ٌسمط المؤثم عنه إال بإجبلله .

ًُّ تجاب دعوته وٌعطى مسؤلته ، فروى ابن وهب عن اللٌث بن سعد:" إن ٌعموب،  الثانً : أنه نب
ٌوسؾ بٌوسؾ ال ٌمبل ذلن  وإخوة ٌوسؾ ألاموا عشرٌن سنة ٌطلبون المؽفرة مما فعل إخوة

منهم حتى لمً جبرٌل ٌعموب ملسو هيلع هللا ىلص فعلمه هذا الدعاء: ٌا رجاء المإمنٌن ال تخٌب رجابً، وٌا 
 .(ٖ)"ؼوث المإمنٌن أؼثنً وٌا عون المإمنٌن أعنً، ٌا حبٌب التوابٌن تب علً، فاستجٌب لهم

تثرٌب علٌكم{ اآلٌة ، فلَم سؤلوا فإن لٌل لد تمدمت المؽفرة لهم بمول ٌوسؾ من لبل:}ال 
 أباهم أن ٌستؽفر لهم ؟

 :(ٗ)فعن ذلن ثبلثة أجوبة
 أحدها : ألن لفظ ٌوسؾ عن مستمبل صار وعداً ، ولم ٌكن عن ماض فٌكون خبراً .

 الثانً : أن ما تمدم من ٌوسؾ كان مؽفرة فً حمه ، ثم سؤلوا أباهم أن ٌستؽفر لهم فً حك نفسه.
 ا نبوة أبٌهم فوثموا بإجابته ، ولم ٌعلموا نبوة أخٌهم فلم ٌثموا بإجابته .الثالث : أنهم علمو

وإنما سؤلوه المؽفرة، ألنهم أدخلوا علٌه من ألم الحزن ما لم ٌسمط المؤثم  لال المرطبً:" 
عنه إال بإحبلله. للت: وهذا الحكم ثابت فٌمن آذى مسلما فً نفسه أو ماله أو ؼٌر ذلن ظالما له، 
فإنه ٌجب علٌه أن ٌتحلل له وٌخبره بالمظلمة ولدرها، وهل ٌنفعه التحلٌل المطلك أم ال؟ فٌه 

صحٌح أنه ال ٌنفع، فإنه لو أخبره بمظلمة لها لدر وبال ربما لم تطب نفس المظلوم خبلؾ، وال
 .(٘)"فً التحلل منها

 المرآن
ِحٌُم )  [49({ ]ٌوسؾ : 49}لَاَل َسْوَؾ أَْستَْؽِفُر لَكُْم َرّبًِ إِن هُ ُهَو اْلؽَفُوُر الر 

 التفسٌر:

الؽفور لذنوب عباده التاببٌن، الرحٌم  لال ٌعموب: سوؾ أسؤل ربً أن ٌؽفر لكم ذنوبكم، إنه هو
 بهم.

لال ٌعموب: سوؾ أسؤل  ، أي:"[51}لَاَل َسْوَؾ أَْستَْؽِفُر لَكُْم َربًِّ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"ربً أن ٌؽفر لكم ذنوبكم

 :(2)وفً تؤخٌره االستؽفار لهم وجهان 
ً عن العجٌل ووعداً من بعد، فلذلن لال طلب الحوابج إلى  عطاء : " أحدهما : أنه أخره دفعا

الشباب أسهل منها عند الشٌوخ، ألم تر إلى لول ٌوسؾ: ال تثرٌب علٌكم الٌوم. ولال ٌعموب 
 .(1)"سوؾ أستؽفر لكم ربً

 الثانً : أنه أّخره انتظاراً لولت اإلجابة وتولعاً لزمان الطلب .
 وفً تحدٌد ولت اإلجابة ثبلثة ألوال:

 .(5)لاله عمرو بن لٌسأحدها : عند صبلة اللٌل ، 
ًّ (ٔ)الثانً : إلى السَحر، لاله ابن مسعود  ووأب ،وعكرمة، (ٖ)، وإبراهٌم النخعً(ٕ)، وإبراهٌم التٌم

، وبه لال (1)، وابن جرٌج(2)والسدي، (ٙ)ولتادة ،(٘)وسعٌد بن جبٌر ،(ٗ)جعفر دمحم بن علً ووأب
 . (5)لال مماتل

                                                                                                                                                                              

 .ٕٙ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .25/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٕٓٓ/2(:ص51ٕٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .25/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٕٙ/5تفسٌر المرطبً: (٘)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .5ٕ٘ٔ/2(:ص5٘ٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٕٙ/ٙٔ(:ص512ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
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اللهم »المسجَد، فسمع إنسانًا ٌمول: كان عمٌّ لً ٌؤتً "عن محارب بن دثار، لال: 
لال: فاستمع الصوت فإذا هو من  ،«دعوتنً فؤجبت وأمرتنً فؤطعت، وهذا َسَحٌر، فاؼفر لً

ر بنٌه إلى السحر بموله:  دار عبد هللا بن مسعود. فسؤل عبد هللا عن ذلن، فمال: إن ٌعموب أخَّ
 .(ٓٔ){"سوؾ أستؽفر لكم ربً}

أن النبً صلى هللا  -رضً هللا عنهما  -ه عن ابن عباس وأخرج أبو الشٌخ وابن مردوٌ
لال: أخرهم إلى السحر ألن دعاء السحر ؟ لم أخر ٌعموب بنٌه فً االستؽفار"علٌه وسلم سبل: 

 .(ٔٔ)"مستجاب
 لال ذلن ٌعموب إرادة أن ٌستؽفر لهم فً ولت وجه السحر، فً الولت لال الزجاج:" 

المبالؽة فً  :أعنً، باالستؽفار وذلن أشبه بؤخبلق األنبٌاءالذي هو إلجابة الدعاء ال أنه ضن 
  .(ٕٔ)"االستؽفار، وتعمد ولت اإلجابة

ً  -ملسو هيلع هللا ىلص-الثالث : إلى لٌلة الجمعة. لاله ابن عباس ورواه عن النبً   .(ٖٔ)مرفوعا
فار وإنما سؤلوه عن االستؽفار لهم وإن كان المستحك فً ذنوبهم التوبة منها دون االستؽ

 :(ٗٔ)لهم ثبلثة أمور
 أحدها : للتبرن بدعابه واستؽفاره . 
 الثانً : طلباً الستعطافه ورضاه . 

 الثالث : لحذرهم من البلوى واالمتحان فً الدنٌا .
ِحٌُم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  إنه هو الؽفور لذنوب عباده  ، أي:"[51}إِنَّهُ هَُو اْلؽَفُوُر الرَّ

 .(٘ٔ)"التاببٌن، الرحٌم بهم
، {الرحٌم}ٌمول: إن ربً هو الساتر على ذنوب التاببٌن إلٌه من ذنوبهم  لال الطبري:" 

 .(ٙٔ)"بهم أن ٌعذبهم بعد توبتهم منها

: رحٌم ٌعنً {الرحٌم} ،ٌعنً: ؼفور الذنوب {،الؽفور} لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(2ٔ)"بالمإمنٌن

 :[51-52فوابد اآلٌتٌن:]
 .للمؽفرة والتوبةاالعتراؾ بالذنب والمسارعة  -ٔ
من أنواع التوسل المشروع: التوسل بدعاء الصالحٌن، الذٌن تمربوا إلى هللا جل أنه  -ٕ

وعبل بالواجبات ثم بالمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، فنتوسل إلى هللا جل 
والدلٌل على ذلن من الكتاب، لول هللا تعالى حاكٌاً ، وعبل بدعاء الصالحٌن ال بذواتهم

                                                                                                                                                                              

 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٙٔ(:ص512ٔٔ )-(512ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٕٙ/ٙٔ(:ص512ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٕٕٓٓ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٕٕٓٓ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٕٕٓٓ/2فسٌر ابن ابً حاتم:انظر: ت (٘)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٕٕٓٓ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٙ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٕٕٓٓ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (2)
 .ٕٕٙ/ٙٔ(:ص512ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٓ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٔٙ/ٙٔ(:ص512ٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 ٖٗٙ/ٕ(:ص1ٓٗ. وأخرجه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط)1ٗ٘/ٗالدر المنثور: (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٕٙ/ٙٔ(:ص512٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٖٕٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٕٕٓٓ/2(:ص51٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
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ٌَا أََبانَا اْستَْؽِفْر لََنا ذُنُوَبنَا إِنَّا كُنَّا َخاِطبٌَِن{ ]ٌوسؾ:عن  [، فطلبوا 52إخوة ٌوسؾ: }لَالُوا 
 من أبٌهم أن ٌستؽفر لهم ما أخطبوا فً حك ٌوسؾ علٌه السبلم.

أما من السنة فحدٌث عكاشة بن محصن رضً هللا عنه وأرضاه، لما لال النبً 
ً ٌدخلون الجنة"ملسو هيلع هللا ىلص:  ٌا "إلى آخر الحدٌث، فمام عكاشة بن محصن فمال: "، سبعون ألفا

رسول هللا! ادع هللا لً أن أكون منهم، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أنت منهم، فمام رجل آخر، فمال 
 .(ٔ)"له النبً ملسو هيلع هللا ىلص: سبمن بها عكاشة

اب أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أمره إذا رأى أوٌس المرنً وأٌضاً الحدٌث الصحٌح عن عمر بن الخط -ٖ
 أن ٌطلب منه أن ٌستؽفر له، فهذا دلٌل على التوسل بدعاء الصالحٌن.

 كرم ٌعموب وحسن عفوه وصفحه على أوالده إذ استؽفر لهم ربهم فؽفر لهم. -ٗ
 بؤلفاظ كثٌرة فً المرآن الكرٌم:« العصٌان»جاء معنى  -٘
 [.ٓٗالعنكبوت: {]" فَكُبلا أََخْذنَا بِذَنبِِه ـ الذنب لال تعالى: أ 
 .[52ٌوسؾ: {]إِنَّا كُنَّا َخاِطِبٌنَ }الخطٌبة لال تعالى عن اخوة ٌوسؾ:  - أ
ٌِّبَاتِ }السٌبة لال تعالى:  - ب  [.ٗٔٔهود: {]إِنَّ اْلَحَسَناِت ٌُْذِهْبَن السَّ
 [.ٕآٌة: النساء، {]الُحوب لال تعالى: " إِنَّهُ َكاَن ُحوبًا َكبًٌِرا  - ت
ًَ اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواإِلثَْم  - ث َم َربِّ اإلثم لال تعالى: " لُْل إِنََّما َحرَّ

 ًَ  [.ٖٖاإلعراؾ: {]َواْلبَْؽ
ٌْكُُم اْلكُْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصٌَاَن  - ج َل هَ إِ  [.2الحجرات: {]الفسوق والعصٌان لال تعالى: " َوَكرَّ
ّل وعبل: " إِنََّما َجَزاء الَِّذٌَن ٌَُحاِربُوَن َّللّاَ َوَرسُولَهُ َوٌَْسَعْوَن فًِ األَْرِض الفساد لال ج - ح

 [.ٖٖالمابدة: {]فََساًدا
ا نُُهواْ َعْنهُ لُْلنَا لَُهْم كُونُواْ لَِرَدةً َخاِسبٌِنَ }العتو لال تعالى: - خ ا َعتَْواْ َعن مَّ اإلعراؾ: {]فَلَمَّ

ٔٙٙ.] 
؛ وما تضمناه من «الرحٌم»، و«الؽفور»هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن:  : إثباتومن الفوابد -ٙ

 .صفة، وفعل
الذي لم ٌزل ٌؽفر الذنوب وٌتوب عل كل من ٌتوب ففً هو: "  :«الؽفور»فـ -

الحدٌث: "إن هللا ٌمول ٌابن آدم إنن لو أتٌتنً بمراب األرض خطاٌا ثم لمٌتنً ال 
ً ألتٌتن بمرابها مؽفرة" ولال تعالى: }إِنَّ َربََّن َواِسُع اْلَمْؽِفَرِة{  .(ٕ)تشرن بً شٌبا

 .[ٕٖ]النجم:
ولد فتح هللا األسباب لنٌل مؽفرته بالتوبة، واالستؽفار، واإلٌمان، والعمل 
الصالح، واإلحسان إلى عباد هللا، والعفو عنهم، ولوة الطمع فً فضل هللا، وحسن 

 .(ٖ)"الظن باهلل، وؼٌر ذلن مما جعله هللا ممرباً لمؽفرته
هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة :«الؽفور»لال الخطابً:"

 .(ٗ)فً الكثرة
  .(٘) "ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء" :أي:«الرحٌم»و -
 المرآن

                                                             

 .(ٔٗ٘ٙ) البخاري رواه(ٔ)
 فً باب الدعوات كتاب( 1ٗ٘/ ٘) سننه فً والترمذي بنحوه،( 2ٗٔ/ ٘) المسند فً أحمد اإلمام أخرجه(ٕ)

 كتاب( ٖٕٓ/ ٕ) والدارمً العمل، فضل باب اآلداب كتاب( ٕ٘٘ٔ/ ٕ) ماجه وابن واالستؽفار، التوبة فضل
 الوجه، هذا من إال النعرفه ؼرٌب حدٌث هذا الترمذي ولال أنس، عن هللا إلى العبد تمرب إذا باب الرلاق
 .(ٕٓٓ/ ٔ) الصحٌحة السلسلة: انظر. طرله بمجموع األلبانً الشٌخ وصححه

 .5ٕٔ، وانظر: أسماء هللا الحسنى:2ٗ ،2ٖ، السعدي:المبٌن الواضح الحك(ٖ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٗ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (٘)
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ٌِْه َولَاَل اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن َشاَء  ٌِْه أَبََو ا َدَخلُوا َعلَى ٌُوسَُؾ آَوى إِلَ ُ آِمنٌَِن )}فَلَم  ({ ]ٌوسؾ 44ّللا 
 :44] 

 التفسٌر:
لاصدٌن ٌوسؾ، فلما وصلوا إلٌه ضمَّ ٌوسؾ إلٌه أبوٌه، « مصر»وخرج ٌعموب وأهله إلى 

 بمشٌبة هللا، وأنتم آمنون من الجهد والمحط، ومن كل مكروه.« مصر»ولال لهم: ادخلوا 
ا َدَخلُوا َعلَى ٌُوسَُؾ آَوى إِلٌَْ لوله تعالى:  ٌِْه{ ]ٌوسؾ : }فَلَمَّ فلما دخل  ، أي:"[55ِه أََبَو

 .(ٔ)"ٌعموب وأبناإه وأهلوهم على ٌوسؾ ضمَّ إلٌه أبوٌه واعتنمهما
ضم إلٌه  ،ٌمول جل ثناإه: فلما دخل ٌعموب وولده وأهلوهم على ٌوسؾ لال الطبري:" 
 .(ٕ)"أبوٌه

 .(ٖ)أبوه وخالته "وإخوته وهما ، }فلما دخلوا على ٌوسؾ آوى إلٌه أبوٌه{عن السدي:" 
 .(ٗ)[ لال: أبوه وأمه ضمهما"55لتادة، لوله: " }آوى إلٌه أبوٌه{ ]ٌوسؾ:  
أباه وخالته، وكانت أمه لد ماتت فً والدة أخٌه  :«أبوٌه»ـب :عنًٌ ولال المرطبً:" 

 .(٘)"بنٌامٌن. ولٌل: أحٌا هللا له أمه تحمٌما للرإٌا حتى سجدت له، لاله الحسن
ُ آِمنٌَِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ولال لهم:  ، أي:"[55}َولَاَل اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن َشاَء َّللاَّ
 .(ٙ)"بمشٌبة هللا، وأنتم آمنون من الجهد والمحط، ومن كل مكروه« مصر»ادخلوا 
 .(2)"ٌعنً به مصر فرعون لال أبو العالٌة:" 
ُ آِمِنٌَن{ ]ٌوسؾ : }َولَاَل اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن َشاَء لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[55َّللاَّ

 .(1)أحدهما : آمنٌن من فرعون، وهذا معنى لول أبً العالٌة
 .(5). لاله الطبريمما كنتم فٌه فً بادٌتكم من الجدب والمحطالثانً : آمنٌن 

  .(ٓٔ). لاله مماتلمن الخوؾآمنٌن  الثالث:

ُ آِمِنٌَن{ ]ٌوسؾ :لوله تعالى:وفً   وجهان: ،[55 }إِْن َشاَء َّللاَّ
إن ٌعموب إنما دخل على ٌوسؾ هو وولده، وآوى ٌوسؾ أبوٌه إلٌه لبل دخول مصر. أحدهما : 

لالوا: وذلن أن ٌوسؾ تلمَّى أباه تكرمةً له لبل أن ٌدخل مصر، فآواه إلٌه، ثم لال له ولمن معه: 
 .(ٔٔ)وهذا لول السدي ، بها لبل الدخول.{ادخلوا مصر إن شاء هللا آمنٌن}

الماوردي: أنه" ٌعود إلى استٌطان مصر، وتمدٌره استوطنوا مصر إن شاء لال 
فحملوا إلٌه أهلهم وعٌالهم، فلما بلؽوا مصر، كلَّم ٌوسؾ الملن الذي فوله،  لال السدي:" 

فلما دخلوا } {ادخلوا مصر إن شاء هللا آمنٌن}فخرج هو والملون ٌتلمَّونهم، فلما بلؽوا مصر لال: 
 .(ٖٔ){"ٌوسؾ آوى إلٌه أبوٌهعلى 
ابتونً بؤهلكم }لما ألمً الممٌص على وجهه ارتد بصًٌرا، ولال: "فرلد السبخً: لال  
، فحمل ٌعموب وإخوة ٌوسؾ، فلما دنا أخبر ٌوسؾ أنه لد دنا منه، فخرج ٌتلماه. لال: {أجمعٌن

عموب ٌمشً وهو وركب معه أهُل مصر، وكانوا ٌعظمونه. فلما دنا أحدهما من صاحبه، وكان ٌ

                                                             

 .ٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٗٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٓٓ/2(:ص51ٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٔٓ/2(:ص512ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕٙ/5تفسٌر المرطبً: (٘)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٕٔٓ/2(:ص515ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕٔٓ/2(:ص515ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕٙ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٓ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٙٔ(:ص5122ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٙٔ(:ص5122ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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ٌتوكؤ على رجل من ولده ٌمال له ٌهوذا. لال: فنظر ٌعموب إلى الخٌل والناس، فمال: ٌا ٌهوذا، 
هذا فرعون مصر؟ لال: ال هذا ابنن! لال: فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه، فذهب ٌوسؾ 

لٌن ٌا ذاهب ٌبدإه بالسبلم، فمنع من ذلن، وكان ٌعموب أحّك بذلن منه وأفضل، فمال: السبلم ع
 .(ٔ)"«ٌا ذاهب األحزان عنً»هكذا لال: ،األحزان عنً
 .(ٕ)"بلؽنً أن ٌوسؾ والملن خرجا فً أربعة آالؾ ٌستمبلون ٌعموب وبنٌه لال حجاج:" 
 .(ٕ)"وبنٌه

الثانً : أنه راجع إلى لول ٌعموب : سوؾ أستؽفر لكم ربً إن شاء هللا آمنٌن إنه هو الؽفور 
 .(ٖ)وهو لول ابن جرٌجالرحٌم{، وٌكون اللفظ مإخراً ، 

والصواب من المول فً ذلن عندنا ما لاله السدي، وهو أن ٌوسؾ لال  لال الطبري:" 
ذلن ألبوٌه ومن معهما من أوالدهما وأهالٌهم لبل دخولهم مصر حٌن تلمَّاهم، ألن ذلن فً ظاهر 

ن كتاب هللا التنزٌل كذلن، فبل داللة تدل على صحة ما لال ابن جرٌج، وال وجه لتمدٌم شًء م
 .(ٗ)"عن موضعه أو تؤخٌره عن مكانه إال بحّجة واضحةٍ 

 المرآن
ًدا َولَاَل ٌَا أَبَِت َهذَا تَؤِْوٌُل ُرْإٌَاَي ِمْن لَْبُل لَْد جَ  وا لَهُ سُج  ٌِْه َعلَى اْلعَْرِش َوَخرُّ عَلََها }َوَرفََع أَبََو

ٌَْطاُن َربًِّ َحمًّا َولَْد أَْحَسَن بًِ إِْذ أَْخَرَجنًِ  ْجِن َوَجاَء بِكُْم ِمَن اْلبَْدِو ِمْن بَْعِد أَْن نََزَغ الش  ِمَن الّسِ
ٌَْن إِْخَوتًِ إِن  َربًِّ لَِطٌٌؾ ِلَما ٌََشاُء إِن هُ هَُو اْلعَِلٌُم اْلَحِكٌُم ) ٌْنًِ َوبَ  [ٓٓٔ({ ]ٌوسؾ : ٓٓٔبَ

 التفسٌر:
لهما، وحٌَّاه أبواه وإخوته األحد عشر بالسجود  وأْجلََس أباه وأمه على سرٌر ملكه بجانبه؛ إكراًما

له تحٌة وتكرًٌما، ال عبادة وخضوًعا، وكان ذلن جابًزا فً شرٌعتهم، ولد َحُرم فً شرٌعتنا؛ سًدا 
لذرٌعة الشرن باهلل. ولال ٌوسؾ ألبٌه: هذا السجود هو تفسٌر رإٌاي التً لصصتها علٌن من 

ًَّ  لبل فً صؽري، لد جعلها ربً صدلًا، ولد ًَّ حٌن أخرجنً من السجن، وجاء بكم إل ل عل تفضَّ
من البادٌة، من بعد أن أفسد الشٌطان رابطة األخوة بٌنً وبٌن إخوتً. إن ربً لطٌؾ التدبٌر لما 

 ٌشاء، إنه هو العلٌم بمصالح عباده، الحكٌم فً ألواله وأفعاله.
ٌِْه َعلَى اْلعَْرِش{ ]ٌوسؾ :لوله تعالى:  وأْجلََس أباه وأمه على  ، أي:"[ٓٓٔ }َوَرفََع أََبَو

 .(٘)"سرٌر ملكه بجانبه؛ إكراًما لهما
  .(ٙ)"أجلسهما علٌه :ٌعنً لال الثعلبً:" 

 .(2)"رفع اسمهما :ٌعنً :"لال ابن إسحاق
 .(1)"السرٌر {،العرش} لال الزجاج:" 
، (ٓٔ). وروي عن مجاهد(5)"ٌمول: رفع أبوٌه على السرٌر لال ابن عباس:" 
 ، مثل ذلن.(ٗٔ)السدي، و(ٖٔ)،  وسفٌان(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)والضحان

                                                             

 .ٕ٘ٙ/ٙٔ(:ص5121ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٙٔ(:ص5125ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٙ/ٙٔ(:ص511ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٙٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕ٘/٘الكشؾ والبٌان: (ٙ)
 .5ٕ٘/٘الكشؾ والبٌان: (2)
 .5ٕٔ/ٖمعانً المرآن: (1)
 ".إنما سمً العرش عرشا الرتفاعه . ولال :"1ٕٙ/ٙٔ(:ص515٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٕٙ-2ٕٙ/ٙٔ(:ص515ٕٔ )-(511٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٙ/ٙٔ(:ص511ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕٙ/ٙٔ(:ص515ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕٙ/ٙٔ(:ص515ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕٙ/ٙٔ(:ص511ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
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 .(ٔ)"، لال: مجلسه{ورفع أبوٌه على العرش} وروي عن ابن زٌد:" 
لال: إنما ٌعنً السرٌر ورفع أبوٌه على  ،اهتز العرش لحب لماء هللا سدا لال ابن عمر:" 
 .(ٕ)"العرش
 وفً أبوٌه لوالن : 

راحٌل، وكان أبوه لد تزوجها بعد أمه فسمٌت أُماً، وكانت أمه لد أحدهما : أنهما أبوه وخالته 
 .(٘)، وابن زٌد(ٗ)، والسدي(ٖ)ماتت فً نفاس أخٌه بنٌامٌن، لاله وهب

ورفع أبوٌه على العرش لال: أبوه وخالته  أخرج ابن ابً حاتم بسنده عن وهب، لال:" 
 .(ٙ)"وكانت توفٌت أم ٌوسؾ فً نفاس أخٌه بنٌامٌن

ورفع أبوٌه }سؤلت زٌد بن أسلم، عن لول هللا تعالى: "عمرو بن أبً سلمة، لال: عن  
، فملت: أبلؽن أنها خالته؟ لال: لال ذلن بعض أهل العلم، ٌمولون: إن أّمه ماتت لبل {على العرش

 .(2)"ذلن، وإن هذه خالته
 .(5)ن إسحاق، واب(1)الثانً : أنهما أبوه وأمه وكانت بالٌه إلى دخول مصر ، لاله الحسن

وأولى المولٌن فً ذلن بالصواب ما لاله ابن إسحاق ؛ ألن ذلن هو  لال الطبري:" 
، إال أن ٌصح ما ٌمال من أّن أم ٌوسؾ «أبوٌن»األؼلب فً استعمال الناس والمتعارؾ بٌنهم فً

 .(ٓٔ)"كانت لد ماتت لبل ذلن بُحجة ٌجب التسلٌم لها، فٌسلّم حٌنبذ لها
ًدا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  وا لَهُ سُجَّ وحٌَّاه أبواه وإخوته األحد عشر  ، أي:"[ٓٓٔ}َوَخرُّ

 .(ٔٔ)"بالسجود له تحٌة وتكرًٌما، ال عبادة وخضوًعا
 .(ٕٔ)"ٌمول: رفع أبوٌه على السرٌر، وسجدا له، وسجد له إخوته لال ابن عباس:" 
ًدا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً   وا لَهُ سُجَّ  وجوه:، [ٓٓٔ}َوَخرُّ

 أحدها : أنهم سجدوا لٌوسؾ تعظٌماً له.

كانت تحٌة من لبلكم، كان بها ٌحًٌِّ بعضهم بعًضا، فؤعطى هللا هذه األمة  لال لتادة :
 .(ٖٔ)"السبلم، تحٌة أهل الجنة، كرامةً من هللا تبارن وتعالى عّجلها لهم، ونعمة منه

بؤهله حتى لدموا على ٌوسؾ، فلما اجتمع  -ٌعنً ٌعموب -تحّمل "لال دمحم بن إسحاق : 
إلى ٌعموب بنوه، دخلوا على ٌوسؾ، فلما رأوه ولعوا له سجوًدا، وكانت تلن تحٌة الملون فً 

 .(ٗٔ)"أبوه وأمه وإخوته، ذلن الزمان
 .(٘ٔ)"وكانت تحٌة الناس ٌومبذ أن ٌسجد بعضهم لبعض ولال لتادة أٌضا:"
 .(ٙٔ)"كانت تحٌةً فٌهم لال سفٌان:"

 .(ٔ)"كانت تلن تحٌّتهم، كما تصنع ناٌس الٌوم لال ابن جرٌج:"

                                                             

 .5ٕٙ/ٙٔ(:ص5152ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ(:ص55ٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٔٓ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖ)
 ٕٕٔٓ/2(:ص55ٔٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2ٕٙ/ٙٔ(:ص511ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٕٙ/ٙٔ(:ص5151ٔري)انظر: تفسٌر الطب (٘)
 . والخبر ؼٌر مرلوم بالمطبوع!ٕٕٔٓ/2تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٙ)
 .5ٕٙ/ٙٔ(:ص5151ٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٕٙ/ٙٔ(:ص511ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٙٔ(:ص5155ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕٙ/ٙٔ(:ص55ٓٔٔاخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .5ٕٙ/ٙٔ(:ص55ٓٓٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .5ٕٙ/ٙٔ(:ص55ٕٓٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .2ٕٓ/ٙٔ(:ص55ٖٓٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
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ذلن السجود لشَرفه، كما سجدت المبلبكة آلدم لشرفه، لٌس بسجود  لال ابن زٌد:"
"عبادةٍ 
(ٕ). 
لال: كانت تحٌة من كان لبلكم، فؤعطاكم هللا  {،وخروا له سجدا:"}عدي بن حاتم عن  

 .(ٖ)"السبلم مكانها
 .(ٗ)"د تحٌة وطاعة ال لربوبٌةسجو لال الفراء:" 
 .(٘)"كان من سنة التعظٌم فً ذلن الولت أن ٌسجد للمعظم لال الزجاج:" 
إنما سجدوا له تحٌة وإكراما ال عبادة له ثم رفعهما  :"المحاسبً أسد بن الحارثلال  

 .(ٙ)"على سرٌره بعدما سجدوا له وأجلسهم معه على فراشه كذلن فسرها المفسرون
هو سجود على ؼٌر عبادة وإن كان لد نهً المسلمون عن هذا فإنه على  النحاس:"لال  

 .(2)"ماروي أنها تحٌة كانت لهم
كانت تحٌة الناس ٌومبذ السجود، ولم ٌرد بالسجود وضع الجباه على  لال الثعلبً:" 

األرض، ألن ذلن ال ٌجوز إال هلل تعالى وإنما هو االنحناء والتواضع على طرٌك التحٌة 
 :(1)والتعظٌم والتسلٌم إال على جهة العبادة والصبلة، وهذا لول األعشى بن ثعلبة

 سجدنا له ورفعنا العمارا                      فلما أتانا بعٌد الكرى 
 :(5)ولال آخر

 سجود النصارى ألربابها            فضول أزمتها ألمها أسجدت 
 :(ٓٔ)ولٌل: السجود فً اللؽة الخضوع كمول النابؽة

 ترى األْكم منه سجدا للحوافر              بَجْمع تضل البُْلُك فً َحَجراته 
  .(ٔٔ)"أي متطامنة ذلٌلة

 .(ٕٔ)"بل أمرهم هللا تعالى بالسجود له لتؤوٌل الرإٌا" ولال الحسن :

وإنما عنى من ذكر بموله:"إن السجود كان تحٌة بٌنهم"، أن ذلن كان  لال الطبري:" 
منهم على الُخلُك، ال على وجه العبادة من بعضهم لبعض. ومما ٌدل على أن ذلن لم ٌزل من 

بادة من بعضهم لبعض، لول أعشى بنً أخبلق الناس لدًٌما لبل اإلسبلم على ؼٌر وجه الع
 :(ٖٔ)ثعلبة

                                                                                                                                                                              

 .2ٕٓ/ٙٔ(:ص55ٓٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٕٓ/ٙٔ(:ص55ٓٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٕٓ/2(:ص55٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .11/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٕٔ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .1ٕٗفهم المرآن: (ٙ)
 .1٘ٗ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .2٘1/ ٕ: الصحاح(1)
 .ألربابها بدل ألحبارها وفٌه 5ٕٔ/ ٔ: المرطبً تفسٌر ،1ٗٗ/ ٕ: لصحاحا (5)
 الناحٌة،: الحجرات المحجل، الفرس وهو أبلك، جمع: البلك بجٌش،: وٌروى، الخٌل لزٌد البٌت منسوب (ٓٔ)

 من خشعت لد األكم وأن الجٌش هذا كثرة ٌصؾ. الجبل ودون حوله مما ارتفاعا أشد تل وهً أكمة، جمع: األكم
 البن" األضداد"و ،15ٓ/ ٕ" الكبٌر المعانً" ،ٖ٘ٙ/ ٔ" تفسٌره" فً الطبري فً البٌت ورد. الحوافر ولع

 مشكل تؤوٌل"و ،ٕٗ٘/ ٕ" المرآن بها نطك أسماء اشتماق معرفة" ،ٔٗٔ/ ٔ" الزاهر"و ،5ٕ٘ ص: األنباري
 ،1ٕٗ/ ٔ" تفسٌره" فً والمرطبً ،5ٗٓٔ/ ٗ" اللسان"و ،1ٖٗ/ ٕ( سجد" )الصحاح"و ،2ٔٗ ص": المرآن

 .2ٕٗ/ ٔ" المصون الدر" ،ٔ٘/ ٔ" المحٌط البحر" ،ٕٔ/ ٔ" تفسٌره" فً والبٌضاوي
 .5ٕ٘/٘الكشؾ والبٌان: (ٔٔ)
 .1ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 ؼاراته، بعض فً معه خرج وكان ٌكرب، معد بن لٌس تمجٌد فً لصٌدته من البٌت وهذا ،5ٖ: دٌوان(ٖٔ)
ٌَا: فمال ذلن فذكر لٌس، فاستنمذه ٌإسر، أن األعشى فكاد لَةً  فَ ٌْ ًَ  لَ  اإلَساَرا ٌََخاؾُ  الؽَِرٌبِ  َكَطْوؾِ ...  لَْعلَعٍ  فًِ ِل
ا  ............ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أَتَانا فلمَّ
 كاد ولد لٌس، تؤخر لما وحٌرته، نزاعه وشدة للمه األول البٌت فً ٌذكر. والبصرة الكوفة بٌن مكان" لعلع" و
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ٌَْد الَكَرى  ا أَتَاَنا بُعَ  (ٔ)"َسَجْدنَا لَهُ َوَرفَْعنَا َعَماَرا                 فَلَمَّ
كناٌة عن هللا  {،له}فموله: والمول الثانً : أنهم سجدوا هلل عز وجل، والمعنى: خّروا هلل سجدا، 

 . (ٕ)عن ابن عباسحكاه الثعلبً والماوردي  .تعالى
لال الماوردي:"وكان ٌوسؾ فً جهة المبلة فاستمبلوه بسجود ، وكان سجودهم شكراً، 

ٌِْهُم السَّْمُؾ ِمْن فَْولِِهم{ ]النحل  وٌكون معنى لوله:}وخروا{، أي: سمطوا، كما لال تعالى: }فََخرَّ َعلَ
 .(ٖ)، أي: سمط"[ٕٙ: 

لٌل إنهم سجدوا هلل شكرا له على ما أنعم به علٌهم من االجتماع مع  لال الجصاص:"
ٌوسؾ على الحال السارة وأرادوا بذلن التعظٌم لٌوسؾ فؤضاؾ السجود إلى ٌوسؾ مجازا كما 

 .(ٗ)"ٌمال صلى للمبلة وصلى إلى ؼٌر المبلة ٌعنً إلى تلن الجهة
على األرض، نظٌره لوله  خروا ٌعنً مروا، ولم ٌرد الولوع والسموط"لال ثعلبة : 

ا َوعُْمٌَانًا{ ]الفرلان :  تعالى: ٌَْها ُصما وا َعلَ  مجاهد:]لال[إنما أراد لم ٌمروا كذلن،  ،[2ٖ}لَْم ٌَِخرُّ
 .(٘)"بمعنى المرور

والمول الثالث : أن السجود ها هنا الخضوع والتذلل ، وٌكون معنى لوله تعالى :}خروا{، أي: 
 .(ٙ)بدروا. ذكره الماوردي

}َولَاَل ٌَا أََبِت َهذَا تَؤِْوٌُل ُرْإٌَاَي ِمْن لَْبُل َلْد َجعَلََها َربًِّ َحماا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
ولال ٌوسؾ ألبٌه: هذا السجود هو تفسٌر رإٌاي التً لصصتها علٌن من لبل فً  ، أي:"[ٓٓٔ

 .(2)"صؽري، لد جعلها ربً صدلًا
هذا تؤوٌل رءٌاي من لبل لد جعلها }: -والشعر جلده-لال ٌوسؾ عند ذلن  لال الثعلبً:" 
 .(1){"إنً رأٌت أحد عشر كوكبا} :، وهو لوله{ربً حما
ومدة تحمٌك الرإٌا، على ، -علٌهما السبلم-واختلفوا فً مدة ؼٌبة ٌوسؾ عن ٌعموب 

 ألوال:
 .(5). حكاه الثعلبً عن الكلبًمابتان وعشرون سنةأنه كان بٌنهما  أحدها :
 .(ٓٔ)ابن إسحاق بن ٌسار. حكً ذلن عن ثمانٌن وسبعة أعوامالثاتً: 

 .(ٔٔ)-فً إحدى الرواٌات-. لاله الحسنثبلث وثمانون سنةالثالث: أنه كان بٌهما 
، وفضٌل (ٖٔ)، ولتادة، وجسر بن فرلد(ٕٔ)الرابع: أنه كان بٌنهما ثمانون سنة ، لاله الحسن أٌضا

 .(ٗٔ)بن عٌاض

                                                                                                                                                                              

: لٌل تفسٌر فً مختلؾ" العمار" و. وحٌوه له فسجدوا معه، ومن استنمذه لٌس جاء فلما العدو، أسر فً ٌمع هو
 ."هللا عمرن:" بمولنا أصواتنا رفعنا: ولٌل به، ٌحٌا للملن ٌرفع الرٌحان ولٌل الملنسوة، أو العمامة هو
 .2ٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕ/ٖ، والنكت والعٌون:5ٕ٘/٘انظر: الكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .1ٕ/ٖالنكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٖ٘/ٗأحكام المرآن: (ٗ)
 .5ٕ٘/٘الكشفو البٌان: (٘)
 .1ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕ٘/٘الكشؾ والبٌان: (1)
 .5ٕ٘/٘انظر: الكشؾ والبٌان: (5)
 .ٕٓٙ/٘انظر: الكشؾ والبٌان: (ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٙٔ(:ص55ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٖٕ/ٙٔ(:ص55ٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖٕ/ٙٔ(:ص55ٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕٗ/ٙٔ(:ص55ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
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كان منذ فارق ٌوسؾ ٌعموب إلى أن التمٌا، ثمانون سنة، لم ٌفارق الحزن  لال الحسن:" 
 .(ٔ)"للبه، ودموعه تجري على خدٌه، وما على وجه األرض ٌومبذ عبٌد أحبَّ إلى هللا من ٌعموب

 .(ٔ)"ٌعموب
ألمً ٌوسؾ فً الجب وهو ابن سبع عشرة سنة، وكان بٌن ذلن  ولال الحسن اٌضا:" 

اش بعد ذلن ثبلثًا وعشرٌن سنة، ومات وهو ابن عشرٌن وبٌن لمابه ٌعموب ثمانون سنة، وع
 .(ٕ)"ومابة سنة

 .(ٖ)الخامس: سبعون سنة. حكً عن عبدهللا بن شداد
 .(ٗ)السادس: سبع وسبعون سنة. حكاه الثعلبً

وهو المشهور -، وعبدهللا بن شداد(ٙ)، وعثمان(٘)السابع: كان بٌنهما أربعون سنة ، لاله سلٌمان
 .(2)-عنه

ولعت رإٌا ٌوسؾ بعد أربعٌن سنة، وإلٌها ٌنتهً ألصى "عبد هللا بن شداد: لال  
 .(1)"الرإٌا

 .(5)الثامن : ست وثبلثون سنة ، لاله سعٌد بن جبٌر
 .(ٓٔ)التاسع : اثنتان وعشرون سنة. ذكره الماوردي

 .(ٔٔ)والعاشر : أنه كان بٌنهما ثمانً عشرة سنة ، لاله ابن إسحاق
ذكر لً، وهللا أعلم، أن ؼٌبة ٌوسؾ عن ٌعموب كانت ثمان عشرة  لال ابن إسحاق:" 

سنة. لال: وأهل الكتاب ٌزعمون أنها كانت أربعٌن سنة أو نحوها، وأّن ٌعموب بمً مع ٌوسؾ 
 .(ٕٔ)"بعد أن لدم علٌه مصر سبع عشرة سنة، ثم لبضه هللا إلٌه

ا ٌعموب وتسلى ؟ ولم: }لال فإن لٌل : فإن رإٌا األنبٌاء ال تكون إال صادلة فهبلّ وثك به
 ٌا بُنً ال تمصص رإٌان على إخوتن فٌكٌدوا لن كٌداً{، وما ٌضر الكٌد مع سابك المضاء ؟

 :(ٖٔ)لٌل عن هذا جوابان
 أحدهما : أنه رآها وهو صبً فجاز أن تخالؾ رإٌا األنبٌاء المرسلٌن . 
 فً تعجٌل األذى . الثانً : أنه حزن لطول المدة فً معاناة البلوى وخاؾ كٌد اإلخوة

ْجنِ لوله تعالى:  َوَجاَء بِكُْم ِمَن اْلبَْدِو{ ]ٌوسؾ :  }َولَْد أَْحَسَن بًِ إِْذ أَْخَرَجنًِ ِمَن الّسِ
ًَّ حٌن أخرجنً من السجن ، أي:"[ٓٓٔ ًَّ من البادٌة، ولد تفضَّل عل  .(ٗٔ)"وجاء بكم إل
ٌمول جل ثناإه، مخبًرا عن لٌل ٌوسؾ: ولد أحسن هللا بً فً إخراجه  لال الطبري:" 

وفً مجٌبه بكم من البدو. وذلن أن مسكن ٌعموب  .إٌاي من السجن الذي كنت فٌه محبوًسا
 .(٘ٔ)"وولده، فٌما ذكر، كان ببادٌة فلسطٌن

 .(ٔ)"أخبرنا شٌخ لنا أن ٌعموب كان ببادٌة فلسطٌن"عمرو: لال  

                                                             

 .2ٖٕ/ٙٔ(:ص55ٕٕٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٕٗ/ٙٔ(:ص55ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٕ٘/٘انظر: الكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .5ٕ٘/٘انظر: الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .2ٖٕ/ٙٔ(:ص55ٕٓٔ )-(55ٔ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٕٔ/ٙٔ(:ص55ٓ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٕ/ٙٔ(:ص55ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕٕ/ٙٔ(:ص55ٔٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .1ٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص55ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص55ٖٓٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .2ٕ٘/ٙتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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 .(ٕ)"ان ٌعموب وبنوه بؤرض كنعان، أهل مواٍش وبّرٌةوك لال لتادة:" 
 .(ٖ)"كانوا أهل بادٌة وماشٌة لال ابن جرٌج:" 
كان منزل ٌعموب وولده، فٌما ذكر لً بعض أهل العلم، بالعََربات من  لال ابن إسحاق:" 

ْعب، وكان صاحب بادٌة، له  أرض فلسطٌن، ثؽور الشؤم. وبعٌض ٌمول باألوالج من ناحٌة الّشِ
 .(ٗ)"إبلٌّ وشاء
اجتمع آل ٌعموب إلى ٌوسؾ بمصر وهم ستة وثمانون إنساًنا، "عبد هللا بن شداد: لال  

وذكرهم وأنثاهم. وخرجوا من مصر ٌوم أخرجهم فرعون وهم ست مابة  صؽٌرهم وكبٌرهم،
 .(٘)"ألؾ ونٌَّؾ
خرج أهل ٌوسؾ من مصر وهم ست مابة ألؾ وسبعون ألفًا، فمال  لال عبدهللا:" 
 .(ٙ)"[ٗ٘]سورة الشعراء:  {إِنَّ َهُإالِء لَِشْرِذَمةٌ لَِلٌلُونَ }فرعون: 
مابة وتسعون من بٌن رجل  دخل أهل ٌوسؾ مصر وهم ثبلث لال مسروق:" 
 .(2)"وامرأة
ٌَْن إِْخَوِتً{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌْنًِ َوبَ ٌَْطاُن َب من بعد  ، أي:"[ٓٓٔ}ِمْن بَْعِد أَْن َنَزَغ الشَّ

 .(1)"أن أفسد الشٌطان رابطة األخوة بٌنً وبٌن إخوتً
 .(5)"ٌعنً: من بعد أن أفسد ما بٌنً وبٌنهم، وَجِهل بعضنا على بعض لال الطبري:" 
إن ربً لطٌؾ التدبٌر لما  ، أي:"[ٓٓٔ}إِنَّ َربًِّ لَِطٌٌؾ ِلَما ٌََشاُء{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"ٌشاء

ٌمول: إن ربً ذو لطؾ وصنع لما ٌشاء، ومن لطفه وصنعه أنه أخرجنً  لال الطبري:" 
من السجن، وجاء بؤهلً من البَْدِو بعد الذي كان بٌنً وبٌنهم من بُعد الدار، وبعد ما كنت فٌه من 

ق واإلسار  .(ٔٔ)"العُبُودة والّرِ

تسهل لطٌؾ التدبٌر له إذ ما من صعب إال وتنفذ فٌه مشٌبته وٌلال البٌضاوي: أي:" 
 .(ٕٔ)"دونها
لطؾ بٌوسؾ وصنع له حتى أخرجه من السجن، وجاء بؤهله من البدو،  لال لتادة:" 

 .(ٖٔ)"ونزع من للبه نزغ الشٌطان، وتحرٌشه على إخوته
إنه هو العلٌم بمصالح عباده،  ، أي:"[ٓٓٔ}إِنَّهُ هَُو اْلعَِلٌُم اْلَحِكٌُم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)"الحكٌم فً ألواله وأفعاله
، بمصالح خلمه وؼٌر ذلن، ال ٌخفى علٌه مبادي األمور {إنه هو العلٌم} لال الطبري:" 
 .(٘ٔ)"، فً تدبٌره{الحكٌم، }وعوالبها

                                                                                                                                                                              

 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص55ٖٕٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص55ٖٕٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٕٙ/ٙٔ(:ص55ٖٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص55ٖٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٕٙ/ٙٔ(:ص55ٖ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٕٙ/ٙٔ(:ص55ٖٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٕٙ/ٙٔ(:ص55ٖ1ٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .22ٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .22ٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .22ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .22ٕ/ٙٔ(:ص55ٖ5ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .22ٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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الذي ٌفعل كل  {الحكٌم}بوجود المصالح والتدابٌر.  {إنه هو العلٌم} لال البٌضاوي: " 
 .(ٔ)"شًء فً ولته وعلى وجه ٌمتضً الحكمة

أن ٌوسؾ طاؾ بؤبٌه علٌهما الصبلة والسبلم فً خزابنه فلما أدخله خزانة "روي:  
المراطٌس لال: ٌا بنً ما أعمن عندن هذه المراطٌس وما كتبت إلً على ثمان مراحل لال: 

أبسط منً إلٌه فاسؤله فمال جبرٌل: هللا  أمرنً جبرٌل علٌه السبلم لال: أو ما تسؤله لال: أنت
 .(ٕ)"أمرنً بذلن. لمولن: وأخاؾ أن ٌؤكله الذبب لال فهبل خفتنً

 [ٓٓٔ-55فوابد اآلٌتٌن:]
 مشروعٌة الخروج خارج المدٌنة الستمبال أهل الكمال والفضل كالحجاج مثبل. -ٔ
أبواه صدق رإٌا ٌوسؾ علٌه السبلم إذ تمت حرفٌا فجلس ٌوسؾ على عرشه وخر له  -ٕ

 وإخونه ساجدٌن.
 لد ٌتؤخر تؤوٌل الرإٌا عشرات السنٌن إذ تؤخرت رإٌة ٌوسؾ أربعٌن سنة. -ٖ
 تجلٌات األلطاؾ اإللهٌة والرحمات الربانٌة فً هذه المصة فً مظاهر عجٌبة. -ٗ
 المرآن

ٌْتَنًِ ِمَن اْلُمْلِن َوَعل ْمتَِنً ِمْن تَؤِْوٌِل اَْلََحاِدٌِث فَاِطَر ال س َماَواِت َواَْلَْرِض أَْنَت َوِلًٌِّ فًِ }َرّبِ لَْد آتَ
اِلِحٌَن ) ْنٌَا َواآْلِخَرِة تََوف نًِ ُمْسِلًما َوأَْلِحْمنًِ بِالص   [ٔٓٔ({ ]ٌوسؾ : ٔٓٔالدُّ

 التفسٌر:
، وعلَّمتنً من تفسٌر الرإى وؼٌر « مصر»ثم دعا ٌوسؾ ربه لاببل رّبِ لد أعطٌتنً من ملن 

موات واألرض ومبدعهما، أنت متولً جمٌع شؤنً فً الدنٌا ذلن من العلم، ٌا خالك الس
 واآلخرة، توفنً إلٌن مسلًما، وألحمنً بعبادن الصالحٌن من األنبٌاء األبرار واألصفٌاء األخٌار.

ٌْتَِنً ِمَن اْلُمْلِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ثم دعا ٌوسؾ ربه لاببل  ، أي:"[ٔٓٔ}َرّبِ لَْد آتَ

 .(ٖ)"«مصر»رّبِ لد أعطٌتنً من ملن 
ٌْتَنًِ ِمَن اْلُمْلِن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    :(ٗ)، وجوه[ٔٓٔ}َرّبِ لَْد آتَ

 .(٘)أحدها : أن الملن هو احتٌاج حساده إلٌه ، لاله ابن عطاء
 الثانً : أراد تصدٌك الرإٌا التً رآها .

 بالمضاء والمناعة بالعطاء .الثالث : أنه الرضا 
الرابع : أنه أراد ُمْلن األرض. لال الماوردي:" وهو األشهر، وإنما لال من الملن ألنه كان على 

 .(ٙ)مصر من لبل فرعون"
 .(2)"ٌعنً: من ملن مصر لال الطبري:" 
تفسٌر من علمتنً و ، أي:"[ٔٓٔ}َوَعلَّْمتَِنً ِمْن تَؤِْوٌِل اأْلََحاِدٌِث{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(1)"الرإٌا
 .(5)"ٌعنً من عبارة الرإٌا،  تعدًٌدا لنعم هللا علٌه، وشكًرا له علٌها لال الطبري:" 
 ، وجهان:[ٔٓٔ}َوَعلَّْمتَِنً ِمْن تَؤِْوٌِل اأْلََحاِدٌِث{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(ٓٔ)أحدهما : عبارة الرإٌا . لاله مجاهد

                                                             

 .22ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .22ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .21ٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .21ٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٓ/ٙٔ(:ص55ٗ٘ٔ، وتفسٌر الطبري)ٖٕٕٓ/2(:ص1ٕٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)



ٕٓ 
 

  .(ٔ)حوادث الزمان ، حكاه ابن عٌسىالثانً : اإلخبار عن 
توفنً }حتى بلػ  {،رب لد آتٌتنً من الملن:}لما لال ٌوسؾ "أبً األعٌس لال:  عن 
 .(ٕ)"شكر هللا له فزاده فً عمره ثمانٌن عاما {،مسلما
ٌا خالك السموات  ، أي:"[ٔٓٔ}فَاِطَر السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"واألرض ومبدعهما
 .(ٗ)"بدٌع السموات واألرض لال ابن عباس:" 
 .(٘)"خالك السموات واألرض لال لتادة:" 
 .(ٙ)"ٌمول: ٌا فاطر السموات واألرض، ٌا خالمها وباربها لال الطبري:" 
ْنٌَا َواآْلِخَرةِ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  أنت متولً جمٌع  أي:"، [ٔٓٔ}أَْنَت َوِلًٌِّ فًِ الدُّ

 .(2)"شؤنً فً الدنٌا واآلخرة
ٌمول: أنت ولًٌ فً دنٌاي على من عادانً وأرادنً بسوء بنصرن،  لال الطبري:" 

 .(1)"وتؽذونً فٌها بنعمتن، وتلٌنً فً اآلخرة بفضلن ورحمتن
 .(5)"توفنً إلٌن مسلًما ، أي:"[ٔٓٔ}تََوفَّنًِ ُمْسِلًما{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"ٌمول: البضنً إلٌن مسلًما لال الطبري:" 
 ، وجهان:[ٔٓٔ}تََوفَِّنً ُمْسِلًما{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

تنًأحدهما : ٌعنً:   .(ٔٔ)، لاله الضحانتوفنً على طاعتن، واؼفر لً إذا توفٌَّ
 الثانً : على ملة اإلسبلم . 

السبلم : على أي دٌن خلفت حكى الحسن أن البشٌر لما أتى ٌعموب لال له ٌعموب علٌه 
 ٌوسؾ ؟ لال : على دٌن اإلسبلم . لال : اآلن تمت النعمة .

اِلِحٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  وألحمنً بعبادن الصالحٌن من  ، أي:"[ٔٓٔ}َوأَْلِحْمنًِ بِالصَّ

 .(ٕٔ)"األنبٌاء األبرار واألصفٌاء األخٌار
ٌمول: وألحمنً بصالح آبابً إبراهٌم وإسحاق ومن لبلهم من أنبٌابن  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)"ورسلن
اِلِحٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[ٔٓٔ}َوأَْلِحْمنًِ بِالصَّ

 .(ٗٔ)أحدهما : بؤهل الجنة ، لاله عكرمة
 .(ٙٔ)الضحان، و(٘ٔ)وهب بن منبهالثانً : بآبابه إبراهٌم وإسحاق وٌعموب ، لاله 

اشتاق إلى لماء ربه، وأحبَّ أن ٌلحك به وبآبابه، فدعا هللا أن ٌتوفَّاه  ابن عباس:" لال
ًّ لّط الموَت ؼٌر ٌوسؾ  .(ٔ)"وٌُْلِحمه بهم. ولم ٌسؤل نب

                                                             

 .1٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٕٕٓ/2(:ص2ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٕٗٓ/2(:ص5ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٗٓ/2(:صٕٓٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .21ٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .21ٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .21ٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 ٕٕٗٓ/2(:صٕٗٔٓٔ.تفسٌر ابن ابً حاتم)1ٕٓ/ٙٔ(:ص55ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .21ٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٕٗٓ/2(:صٕ٘ٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٕٙٓ-ٕٕ٘ٓ/2(:صٕٕٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .1٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)



ٕٔ 
 

لما َجَمع شمله، وألرَّ عٌنه، وهو ٌومبذ مؽموس فً نَْبت الدنٌا وملكها  لال لتادة:" 
وَؼَضارتها، فاشتاق إلى الصالحٌن لبله. وكان ابن عباس ٌمول: ما تمنى نبً لّط الموت لبل 

 .(ٕ)"ٌوسؾ
أن ٌوسؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص، لما جمع بٌنه وبٌن أبٌه وإخوته، وهو ٌومبذ ملن  لال مجاهد:" 

رب لد آتٌتنً من الملن }صر، اشتاق إلى هللا وإلى آبابه الصالحٌن إبراهٌم وإسحاق، فمال: م
وعلمتنً من تؤوٌل األحادٌث فاطر السموات واألرض أنت ولًٌ فً الدنٌا واآلخرة توفنً مسلًما 

 .(ٖ){"وألحمنً بالصالحٌن
لال ٌوسؾ حٌن رأى ما رأى من كرامة هللا وفضله علٌه وعلى أهل لال ابن إسحاق:" 

بٌته حٌن جمع هللا له شمله، وردَّه على والده، وجمع بٌنه وبٌنه فٌما هو فٌه من الملن والبهجة: 
. ثم  {إنه هو العلٌم الحكٌم}، إلى لوله:  {ٌا أبت هذا تؤوٌل رإٌاي من لبل لد جعلها ربً حماا}

رب لد لد آتٌتنً من الملن }أّن ما هو فٌه من الدنٌا بابد وذاهب، فمال:  ارعوى ٌوسؾ، وذكر
وعلمتنً من تؤوٌل األحادٌث فاطر السموات واألرض أنت ولًٌ فً الدنٌا واآلخرة توفّنً مسلًما 

 .(ٗ){"وألحمنً بالصالحٌن
 .(٘)"أول نبً سؤل هللا الموت ٌوسؾ لال ابن عباس:"
 .(ٙ)"ولم ٌتمنَّ الموت أحد لطُّ، نبً وال ؼٌره إال ٌوسؾ لال لتادة:"

وهللا لو كان لتُل ٌوسؾ مضى ألدخلهم هللا الناَر كُلَّهم، "عن أبً عمران الجونً، لال: 
ولكن هللا جل ثناإه أمسن نفس ٌوسؾ لٌبلػ فٌه أمره، ورحمة لهم. ثم ٌمول: وهللا ما لصَّ هللا 

ٌّرهم بذلن إنهم ألنبٌ  .(2)"اء من أهل الجنة، ولكن هللا لصَّ علٌنا نبؤهم لببل ٌمنط عبدهنبؤهم ٌُع
أن ٌوسؾ ملسو هيلع هللا ىلص لما حضرته الوفاة لال: ٌا إخوتاه إنً لم  :"سعٌد بن عبد العزٌزعن 

أنتصر من أحد ظلمنً فً الدنٌا، وإنً كنت أحب أن أظهر الحسنة وأخفً السٌبة، فذان زادي 

من الدنٌا، ٌا إخوتاه: إنً أشركت آبابً فً أعمالهم فؤشركونً معهم فً لبورهم، وأخذ علٌهم 
تى بعث هللا موسى ملسو هيلع هللا ىلص فسؤل، عن لبره فلم ٌجد أحدا ٌخبره إال امرأة ٌمال بالمٌثاق، فلم ٌفعلوا ح

لها شارح بنت شٌر بن ٌعموب، فمالت: أدلن علٌه على أن أشترط علٌن لال: ذلن لن، لال: 
أصٌر شابة كلما كبرت لال: ذلن لن، لالت: وأكون معن فً درجتن ٌوم المٌامة فكؤنه امتنع 

ضً لها ذلن ففعل. فدلته علٌه فؤخرجه لال: فكانت كلما كانت مثل بنت خمسٌن سنة فؤمر أن ٌم
صارت مثل ابنة ثبلثٌن سنة حتى عمرت نسرٌن: ألؾ وستمابة سنة أو ألؾ وأربعمابة وحتى 

 .(1)"أدركها سلٌمان بن داود علٌهما السبلم فتزوجها
موب شمله، وألر عٌنه، َخبل إن هللا تبارن وتعالى لما جمع لٌععن أنس بن مالن، لال: "

ولده نَِجٌاا، فمال بعضهم لبعض: ألستم لد علمتم ما صنعتم، وما لمً منكم الشٌخ، وما لمً منكم 
كم عفوهما عنكم، فكٌؾ لكم بربكم؟ فاستمام أمرهم على أن أتوا  ٌوسؾ؟ لالوا: بلى! لال: فٌؽرُّ

ا: ٌا أبانا، أتٌنان فً أمر لم نؤتن فً الشٌخ فجلسوا بٌن ٌدٌه، وٌوسؾ إلى جنب أبٌه لاعٌد، لالو
أمٍر مثله لط، ونزل بنا أمر لم ٌنزل بنا مثله! حتى حّركوه، واألنبٌاء أرحم البرٌة، فمال: مالكم ٌا 
بَنً؟ لالوا: ألسَت لد علمت ما كان منا إلٌن، وما كان منا إلى أخٌنا ٌوسؾ؟ لال: بلى! لالوا: 

ا: فإن عفوكما ال ٌؽنً عنّا شٌبًا إن كان هللا لم ٌعُؾ عنا! لال: أفلستما لد عفوتُما؟ لاال بلى! لالو
فما ترٌدون ٌا بنً؟ لالوا: نرٌد أن تدعو هللا لنا، فإذا جاءن الوحً من عند هللا بؤنه لد عفا عّما 

                                                                                                                                                                              

 .1ٕٓ-25ٕ/ٙٔ(:ص55ٗٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٕٓ/ٙٔ(:ص55ٕٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٕٓ/ٙٔ(:ص55ٗٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٕٓ/ٙٔ(:ص55ٗ2ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .25ٕ-21ٕ/ٙٔ(:ص55ٗٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٕٓ/ٙٔ(:ص55ٖٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٕٕ/ٙٔ(:ص55ٗ5ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕ٘ٓ/2(:ص5ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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صنعنا، لّرت أعٌننا، واطمؤنت للوبنا، وإال فبل لّرةَ َعٌن فً الدنٌا لنا أبًدا. لال: فمام الشٌخ 
ن ٌوسؾ،، واستمب ل المبلة، ولام ٌوسؾ خلؾ أبٌه، ولاموا خلفهما أذلةً خاشعٌن. لال: فدعا وأمَّ

ي: ٌخٌفهم. لال: حتى إذا كان رأس العشرٌن، نزل ، فلم ٌَُجْب فٌهم عشرٌن سنة لال صالح المّرِ
بشرن بؤنه لد أجاب جبرٌل ملسو هيلع هللا ىلص على ٌعموب علٌه السبلم، فمال: إن هللا تبارن وتعالى بعثنً إلٌن أ

 .(ٔ)"دعوتن فً ولدن، وأنه لد عفا عما صنعوا، وأنه لد اعتََمد مواثٌمهم من بعدن على النبّوة
لما حضر الموُت ٌعموَب، أوصى إلى ٌوسؾ أن ٌدفنه عند إبراهٌم لال السدي:"

ألبل عٌصا  وإسحاق، فلما مات، نُِفخ فٌه الُمّر وحمل إلى الشؤم. لال: فلما بلؽوا إلى ذلن المكان
أخو ٌعموب فمال: ؼلبنً على الدعوة، فوهللا ال ٌؽلبنً على المبر! فؤبى أن ٌتركهم أن ٌدفنوه. 

وكان هشاٌم أصمَّ لبعض إخوته: ما لجّدي ال ٌدفن!  ،فلما احتبسوا، لال هشام بن دان بن ٌعموب 
بها رأس العٌص  لالوا: هذا عمن ٌمنعه! لال: أرونٌه أٌن هو؟ فلما رآه، رفع هشام ٌده فوجؤ

 .(ٕ)"َوْجؤَةً سمطت عٌناه على فخذ ٌعموب، فدفنا فً لبر واحد
 الفوابد:
 مشروعة دعاء هللا تعالى والتوسل إلٌه بؤسمابه وصفاته. -ٔ
 مشروعٌه العزوؾ عن الدنٌا والرؼبة عنها عند حصولها والتمكن منها. -ٕ
 األعلى.فضل الشوق إلى هللا والحنٌن إلى رفمة الصالحٌن فً الملكوت  -ٖ
مشروعٌة سإال الموت إن لم ٌكن لضر أو ملل من العبادة، أو رؼبة فً الراحة لحدٌث  -ٗ

" ال ٌتمنٌن أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان ال بد متمنٌا فلٌمل اللهم أحٌنى ما كانت 
حدكم ال ٌتمن أ :"-ملسو هيلع هللا ىلص-ولوله  ، (ٖ)ً"الحٌاة خٌرا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خٌرا ل

الموت وال ٌدع به من لبل أن ٌؤتٌه إنه إذا مات أحدكم انمطع عمله وإنه ال ٌزٌد المإمن 
 .(ٗ)"عمره إال خٌرا

ولكن شولا إلى هللا تعالى وااللتحاق بالصالحٌن، عزوفا عن هذه الدار وشولا 
 إلى األخرى دار السبلم.

الناصر. ٌنصر عباده  أي:"«: الولً»ومن الفوابد: إثبات اسم من اسمابه تعالى، وهو  -٘
ٌْن آَمنوا ٌخرجهم ِمَن الظُّلَُماِت إلَى النور }: -سبحانه-كموله ، المإمنٌن  { هللا َوِلً الِذ
ٌَْن الَ َمْولَى  }[، وكموله تعالى: 2ٕ٘:]البمرة ذِلَن بِؤن هللا َمْولَى الذٌَن آَمنوا، َوأن الَكافِِر
. والولً أٌضا المتولً لؤلمر والمابم -هللا أعلمو-المعنى: ال ناصر لهم.  ،[ٔٔ:]دمحم {لهمْ 
 .(٘)"كولً الٌتٌم، وولً المرأة فً عمد النكاح علٌها، وأصله من الولً؛ وهو المرب به.
 المرآن

ٌِْهْم إِْذ أَْجَمعُوا أَْمَرهُْم َوهُْم ٌَْمكُُروَن ) ٌَْن َوَما كُْنَت لََد ٌِْب نُوِحٌِه إِلَ ({ ٕٓٔ}ذَِلَن ِمْن أَْنبَاِء اْلؽَ
 [ٕٓٔ]ٌوسؾ : 
 التفسٌر:

                                                             

 ،"المري وداع بن بشٌر بن صالح" هو ،"المري صالح. فً سنده: 1ٕٔ/ٙٔ(:ص55ٗ1ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 لاص، ،"الرلاشً أبان بن ٌزٌد" هو ،"الرلاشً ٌزٌد"  ، وفٌه أٌضا:الحدٌث مترون لاص الحدٌث، منكر
 .الحدٌث مترون
 .الرلاشً وٌزٌد المري، صالح المتروكٌن، الماصٌن هذٌن جراء من هالن، خبر وهذا
 .1ٕٕ/ٙٔ(:ص55٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
، ٔٔٗ( ، وعبد بن حمٌد )ص 551ٔٔ، رلم ٔٓٔ/ٖ( ، وأحمد )ٖٕٓٓ، رلم 1ٕٙأخرجه الطٌالسى )ص (ٖ)

( ، وأبو داود 1ٕٓٙ، رلم ٕٗٙٓ/ٗ( ، ومسلم )55ٓ٘، رلم 2ٖٖٕ/٘)( ، والبخارى 51ٖٔ، رلم ٔٔٗ
( ، وابن ماجه 1ٕٓٔ، رلم ٖ/ٗ( ، والنسابى )52ٓ، رلم ٖٔٓ/ٖ( ، والترمذى )5ٖٓٔ، رلم 11ٔ/ٖ)
 ( ، وابن حبانٕ٘ٙٗ، رلم ٕ٘ٗٔ/ٕ)
 .(5ٙ1، رلم 1ٕٗ/ٖ)
 ( .1ٕٕٙ، رلم ٕ٘ٙٓ/ٗ( ، ومسلم )1٘5ٕ، رلم ٖٓ٘/ٕأخرجه أحمد )(ٗ)
. 
 .21شؤن الدعاء: (٘)
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وحًٌا، وما كنت  -أٌها الرسول-ذلن المذكور من لصة ٌوسؾ هو من أخبار الؽٌب نخبرن به 
حاضًرا مع إخوة ٌوسؾ حٌن دبَّروا له اإللماء فً الببر، واحتالوا علٌه وعلى أبٌه. وهذا ٌدل 

 على صدلن، وأن هللا ٌُوِحً إلٌن.
ٌَْن{ ]ٌوسؾ : }ذَِلَن ِمْن لوله تعالى:  ٌِْب نُوِحٌِه إِلَ ذلن المذكور من  ، أي:"[ٕٓٔأَْنَباِء اْلؽَ

 .(ٔ)"وحًٌا -أٌها الرسول-لصة ٌوسؾ هو من أخبار الؽٌب نخبرن به 
ٌمول تعالى لعبده ورسوله دمحم ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، لما لص  لال ابن كثٌر:" 

وجعل له العالبة والنصر والملن والحكم ، مع  علٌه نبؤ إخوة ٌوسؾ ، وكٌؾ رفعه هللا علٌهم ،
ما أرادوا به من السوء والهبلن واإلعدام : هذا وأمثاله ٌا دمحم من أخبار الؽٌوب السابمة ، } 

ٌَْن { ونعلمن به لما فٌه من العبرة لن واالتعاظ لمن خالفن  .(ٕ)"نُوِحٌِه إِلَ
ٌِْهْم إِْذ لوله تعالى:  وما كنت حاضراً  ، أي:"[ٕٓٔأَْجَمعُوا أَْمَرهُْم{ ]ٌوسؾ : }َوَما كُْنَت لََد

 .(ٖ)"مع إخوة ٌوسؾ حٌن تآمروا على أخٌهم وأجمعوا أمرهم على إلمابه فً الجب
أي: ما كنت ٌا دمحم عند أوالد ٌعموب، }إذ أجمعوا أمرهم{ أي: عزموا  لال البؽوي:" 

 .(ٗ)"على إلماء ٌوسؾ فً الجب
} إِْذ أَْجَمعُوا أَْمَرهُْم { أي : على إلمابه فً  ،عندهم وال مشاهدا لهمحاضرا لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)" الجب
 .(ٙ)"فً إلماء ٌوسؾ فً الجب {إذ أجمعوا أمرهم}مع إخوة ٌوسؾ  :أي لال المرطبً:" 

[ ٌعنً دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، ٌمول: ما كنت ٗٗعن لتادة: " }وما كنت لدٌهم{ ]آل عمران: 
 .(1)ألموه فً ؼٌابة الجب " :أي، إذ أجمعوا أمرهم{ } ،(2)عندهم"
 ٌوسؾوهم ٌحتالون وٌمكرون ب ، أي:"[ٕٓٔ}َوهُْم ٌَْمكُُروَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(5)"وبؤبٌه لٌرسله معهم

 .(ٓٔ)أي: بٌوسؾ " لال لتادة:" 
 .(ٔٔ)"فهم بنو ٌعموب إذ ٌمكرون بٌوسؾ لال عطاء الخراسانً:" 
 .(ٕٔ)"بٌوسؾ"أي:  لال البؽوي: 
بٌعموب حٌن جاءوه {، ٌمكرون}بٌوسؾ فً إلمابه فً الجب. ولٌل: :أي لال المرطبً:" 

 .(ٖٔ)"ما شاهدت تلن األحوال، ولكن هللا أطلعن علٌها :بالممٌص ملطخا بالدم، أي
به، ولكنا أعلمنان به وحٌا إلٌن ، وإنزاال علٌن ، كما لال تعالى : }  لال ابن كثٌر:أي:" 

ٌِْهْم إِْذ ٌَْختَِصُموَن {  ٌِْهْم إِْذ ٌُْلمُوَن أَْلبلَمُهْم أٌَُُّهْم ٌَْكفُُل َمْرٌََم َوَما كُْنَت لََد ]آل عمران : َوَما كُْنَت لََد
ٗٗ ِ ًّ نَا ِإَلى ُموَسى األْمَر َوَما كُْنَت ِمَن الشَّاِهِدٌَن {  [ولال تعالى : } َوَما ُكْنَت بَِجاِنِب اْلؽَْرِب ٌْ إِْذ لََض

ٌْنَا َولَِكْن َرْحَمةً ِمْن َربَِّن { ٗٗ]المصص :  [إلى أن لال : } َوَما كُْنَت بَِجاِنِب الطُّوِر إِْذ نَاَد
ٌََن تَتْلُو َعلٌَْ ٙٗ]المصص :  ِهْم آٌَاِتنَا َولَِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلٌَن { [ ولال } َوَما ُكْنَت ثَاِوًٌا فًِ أَْهِل َمْد
ًَّ إِال أَنََّما أَنَا ٘ٗ]المصص :  َل ًَ ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمئل األْعَلى إِْذ ٌَْختَِصُموَن إِْن ٌُوَحى إِ [ ولال } َما َكاَن ِل

                                                             

 .2ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٔٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٕٕ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .1ٔٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕٕٙٓ/2(:صٕٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕٙٓ/2(:صٕٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٕٙٓ/2(:ص2ٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٕٙٓ/2(:ص1ٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕٕ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .2ٕٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
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بك مما ٌمرر تعالى أنه رسوله ، وأنه لد أطلعه على أنباء ما لد س، [2ٓ،  5ٙنَِذٌٌر ُمِب { ]ص : 
 .(ٔ)"فٌه عبرة للناس ونجاة لهم فً دٌنهم ودنٌاهم

المعنى: أن هذا النبؤ ؼٌب لم تعرفه إال بالوحً ألنن لم تحضر إخوة  لال البٌضاوي:" 
ٌوسؾ حٌن عزموا على ما هموا به من أن ٌجعلوه فً ؼٌابة الجب، وهم ٌمكرون به وبؤبٌه 

مكذبٌن أنن ما لمٌت أحدا سمع ذلن فتعلمته لٌرسله معهم، ومن المعلوم الذي ال ٌخفى على 
 .(ٕ)"منه

 الفوابد:
بعد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؼٌب بالنسبة لمن لم ٌعلمها، لذلن لال هللا تعالى للنبً  الحوادث التارٌخٌةأن  -ٔ

ٌَْن{ أي: ما أخبر به  علٌه السبلم:-صة ٌوسؾأن ذكر ل ٌِْب نُوِحٌِه إَِل }ذَِلَن ِمْن أَْنبَاِء اْلؽَ
 المرآن عما مضى من أحوال األمم الماضٌة.

أن علم الؽٌب صفة مختصة باهلل تعالى، وأن األنبٌاء علٌهم السبلم، واألولٌاء،   -ٕ
والمبلبكة، والجن، ال ٌعلمون المؽٌبات؛ فاهلل تعالى هو وحده عالم الؽٌب والشهادة، وهو 
وحده عبلم الؽٌوب، وعنده وحده مفاتٌح الؽٌب، وهو وحده ٌعلم األمور الخمسة 

وهو وحده ٌعلم السر وأخفى، وهو وحده ٌعلم ما فً  المذكورة فً آخر سورة لممان؛
 .الصدور، وهو وحده ال تخفى علٌه خافٌة

 :-ملسو هيلع هللا ىلص- من معجزات النبً -علٌه السبلم-أن لصة ٌوسؾ -ٖ
فإنه تعالى ذكر لصة ٌوسؾ علٌه الصبلة والسبلم فً المرآن مفصلة؛ لتكون 

ة والسبلم، وبٌان ذلن: أنه كان أمٌا لم آٌة، بل آٌات على نبوة رسوله دمحم علٌه الصبل
ٌمرأ شٌبا من كتب األولٌن، وال درس شٌبا من تارٌخهم، وال خط من ذلن شٌبا بٌمٌنه 
حتى ٌرتاب فً أمره وٌتهم بؤنه تكلم بما لرأ أو درس، لال تعالى: }َوَما كُْنَت تَتْلُو ِمْن 

ذًا اَلْرتَاَب اْلُمْبِطلُوَن{ ، بل كان من الؽافلٌن عن لصة لَْبِلِه ِمْن ِكتَاٍب َواَل تَُخطُّهُ بٌَِِمٌنَِن إِ 
ٌوسؾ وأمثالها، لم تخطر له ببال، ولم تمرع له سمعا لبل أن ٌوحً هللا بها إلٌه، 
ٌَاُت اْلِكتَاِب  وٌذكرهم له فً محكم كتابه، لال تعالى فً مطلع سورة ٌوسؾ: }الر تِْلَن آ

َنا اْلُمبٌِِن إِنَّا أَْنَزْلَناهُ لُرْ  ٌْ ٌَْن أَْحَسَن اْلمََصِص بَِما أَْوَح آنًا َعَربٌِاا لََعلَّكُْم تَْعِملُوَن نَْحُن نَمُصُّ َعلَ
ٌَْن َهذَا اْلمُْرآَن َوإِْن كُْنَت ِمْن لَْبِلِه لَِمَن اْلَؽافِِلٌَن{ ، ولال بعد ذكر ٌوسؾ لرإٌاه  إِلَ

 سَُؾ َوإِْخَوتِِه آٌَاٌت ِللسَّابِِلٌَن{ .وعرضها على أبٌه ووصٌة أبٌه له: }لَمَْد َكاَن فًِ ٌُو
تكن لصة ٌوسؾ باألمر الذي اشتهر فً العرب، وتناولوه بالحدٌث فٌما لم  ولم
وال شهد مكرهم به،  بل كانت ؼٌبا بالنسبة إلٌهم، وال كان دمحم مع ٌوسؾ وإخوته، بٌنهم،

تعالى لنبٌه دمحم فً ختام  وال كٌدهم له فٌتهم بؤنه تكلم بؤمر شهده أو انتشر بٌن لومه، لال
ٌِْهْم إِْذ  ٌَْن َوَما ُكْنَت لََد ٌِْب نُوِحٌِه إَِل لصة ٌوسؾ علٌه الصبلة والسبلم: }ذَِلَن ِمْن أَْنبَاِء اْلؽَ

 أَْجَمعُوا أَْمَرهُْم َوهُْم ٌَْمكُُروَن{ .
وال ٌسع أحدا أن ٌمول إنه عرؾ تفاصٌل المصة من الٌهود، فإن السورة مكٌة، 

د كانوا ٌعٌشون بالشام والمدٌنة وما حولها، ولم ٌعرؾ عنه أنه اتصل بهم لبل والٌهو
الهجرة، وال دارسهم شٌبا من العلوم، ولو كان تم شًء من ذلن النكشؾ أمره لطول 
العهد وكثرة الخصوم وحرج لومه من دعوته، وسعٌهم جهدهم فً الكٌد له والصد عنه 

وعلى دعوته حتى رموه بالسحر والكهانة وحرصهم على تشوٌه سمعته والمضاء علٌه 
والجنون، واتهموه زورا بالكذب، وهو فً لرارة أنفسهم الصادق األمٌن، وتبادلوا الرأي 
فٌما ٌولعونه من حبسه أو طرده من بٌنهم وتشرٌده، وانتهى أمرهم باالتفاق على لتله، 

م ولامت دولته، لال فؤنجاه هللا من كٌدهم، وكتب له الهجرة إلى المدٌنة حٌث عز اإلسبل
 ُ  تعالى: }َوإِْذ ٌَْمكُُر بَِن الَِّذٌَن َكفَُروا ِلٌُثِْبتُوَن أَْو ٌَْمتُلُوَن أَْو ٌُْخِرُجوَن َوٌَْمكُُروَن َوٌَْمكُُر َّللاَّ

                                                             

 .1ٔٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .21ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
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ٌُْر اْلَماِكِرٌَن{ ، فموم هذا شؤنهم معه ال ٌخفى علٌهم أمره وهو ٌعٌش بٌن أظهرهم  ُ َخ َوَّللاَّ
، فلو وجدوا سبٌبل علٌه باتصاله بالٌهود واألخذ عنهم لسارعوا إلى وهو له بالمرصاد

فضٌحته، والتشنٌع علٌه بذلن ولم ٌضطروا إلى االفتراء علٌه، وال إلى التفكٌر فً لتله 
أو تشرٌده وال إلى نشوب الحرب بٌنه وبٌنهم سنٌن طوٌلة ولم ٌلجبوا إلى اتهامه تهمة 

ل أعجمً بمكة وادعوا أنه ٌعلمه، فسفه هللا تحمل ردها فً طٌها، فمد اتهموه برج
أحبلمهم وألممهم الحجر، لال تعالى: }َولَمَْد نَْعلَُم أَنَُّهْم ٌَمُولُوَن إِنََّما ٌُعَلُِّمهُ بََشٌر ِلَساُن الَِّذي 

ًٌّ ُمِبٌٌن{ . ًٌّ َوَهذَا ِلَساٌن َعَربِ ٌِْه أَْعَجِم  ٌُْلِحُدوَن إِلَ
عبر عنه بالجملة أو الجملتٌن، فٌمال إن ولٌست لصة ٌوسؾ خبرا ممتضبا 

صدله فً الحدٌث عنها ولٌد الصدفة واالتفاق، بل هً لصة كثٌرة العجابب متشعبة 
الموضوعات، ولعت بٌن أطراؾ مختلفة فً أزمان متباعدة، فمن رإٌا صادلة إلى 

لفحشاء مإامرة، ثم نجاة ٌتبعها بٌع، ثم إٌواء ... إلى مراودة ٌتبعها هم، ثم عصمة من ا
... إلى سجن فٌه دعوة إلى التوحٌد مع رفك وحسن سٌاسة وتؤوٌل للرإٌا أصدق تؤوٌل 
ٌتبع ذلن خروجه علٌه السبلم من السجن برٌبا من التهمة، وتولٌة شبون الدولة واجتماع 
إخوته به مع معرفته لهم وإنكارهم إٌاه، وما أكثر ما دار بٌنه وبٌنهم من األحادٌث وما 

داث..... إلى أن انتهى ذلن بتعرٌفه لهم بنفسه وعفوه عنهم، وحضور جرى من األح
أبوٌه إلٌه على خٌر حال إلى ؼٌر ذلن من التفاصٌل التً ٌعرفها البصٌر بكتاب هللا.. 
ولد سٌمت المصة مفصلة فً جمٌع نواحٌها مستوفاة فً جمٌع فصولها فً أدق عبارة 

له علٌه الصبلة والسبلم فٌما سرده من وأحكم أسلوب.. أفٌعمل بعد ذلن أن ٌمال إن صد
لضاٌاها وولابعها وعجاببها على هذا النهج الواضح والطرٌك السوي ولٌد الصدفة 

 واالتفاق.

وختم سبحانه سورة ٌوسؾ بمثل ما بدأها به من اإلرشاد إجماال إلى المصد 
. وصدله فٌما جاء به الذي من أجله سٌمت المصة، وهو أن تكون آٌة على نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

من التشرٌع، وأن لصة ٌوسؾ ونحوها مما نزل به الوحً مستمى من المشكاة التً أخذ 
منها األنبٌاء، فلٌس حدٌثا مفترى ولكنه تصدٌك لما بٌن ٌدٌه من كتب المرسلٌن، 
وتفصٌل لما ٌحتاج إلٌه المكلفون من التشرٌع فً معاشهم ومعادهم، وجماع الهداٌة 

من كان له للب أو ألمى السمع وهو شهٌد، أفٌمكن أن تكون هذه المٌادة والرحمة ل
الرشٌدة بهذا التشرٌع المستمٌم من إنسان أمً عاش فً أمة أمٌة من عند نفسه دون 
وحً من هللا؟ كبل إنها العناٌة الربانٌة والرسالة الحمة، والوحً الصادق المبٌن، نزل به 

 لٌكون رحمه للعالمٌن }لََمْد َكاَن فًِ لََصِصِهْم ِعْبَرةٌ أِلُوِلً ملسو هيلع هللا ىلص الروح األمٌن على للب دمحم
ٍء َوهًُدى  ًْ ٌِْه َوتَْفِصٌَل ُكّلِ َش ٌَْن ٌََد اأْلَْلبَاِب َما َكاَن َحِدٌثًا ٌُْفتََرى َولَِكْن تَْصِدٌَك الَِّذي َب

 .(ٔ)َوَرْحَمةً ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{
 المرآن
 [ٖٓٔ({ ]ٌوسؾ : ٖٓٔأَْكثَُر الن اِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْإِمنٌَِن )}َوَما 

 التفسٌر:
لٌن وال متبعٌن، ولو َحَرْصَت على إٌمانهم،  -أٌها الرسول-وما أكثُر المشركٌن من لومن  بمصّدِ

 فبل تحزن على ذلن.
لٌس أكثر  ، أي:"[ٖٓٔؾ : }َوَما أَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْإِمِنٌَن{ ]ٌوسلوله تعالى: 

 .(ٕ)"الخلك ولو حرصَت على إٌمانهم وبالؽَت فً إرشادهم بمصدلٌن لن لتصمٌمهم على الكفر
ٌمول جل ثناإه: وما أكثر مشركً لومن، ٌا دمحم، ولو حرصت على أن  لال الطبري:" 

لٌن وال ُمتَّبِعٌن ٌإمنوا بن فٌصّدلون، وٌتبعوا ما جبتهم به من عند ربن، بمصّدِ
(ٔ). 

                                                             

 .5ٕٔ-15ٔانظر: فتادى الشٌخ عبدالرزاق عفٌفً: (ٔ)
 .ٖٙ/ٕالتفاسٌر:صفوة  (ٕ)
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 وما أكثر الناس بمإمنٌن ولو حرصت على أن تهدٌهم ألنن ال :معناه لال الزجاج:" 
 .(ٕ)"تهدي من أحببت ولكن هللا ٌهدي من ٌشاء

وما هم بمإمنٌن ولواجتهدت كل االجتهاد  :أي ،أراد العموم أو أهل مكة لال النسفً:" 
 .(ٖ)"على إٌمانهم
 .(ٗ)ال: مصدلٌن "، لعن سعٌد بن جبٌر، لوله: " }بمإمنٌن{ 
الخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص والمعنى وما أكثر الناس ٌا دمحم لو حرصت على إٌمانهم  لال الخازن:" 

بمإمنٌن وذلن أن الٌهود ولرٌشا سؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن لصة ٌوسؾ فلما أخبرهم بها على 
ٌل له إنهم ال ٌإمنون ولو وفك ما عندهم فً التوراة لم ٌسلموا فحزن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لذلن فم

 .(٘)"حرصت على إٌمانهم ففٌه تسلٌة له
 لصة عن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سؤلت والٌهود لرٌشا إن": األنباري ابن لال
 ظنه، فخالفوا إلسبلمهم، سببا ذلن ٌكون أن ٌإمل وهو شافٌا شرحا فشرحها وإخوته، ٌوسؾ
 .(ٙ)"اآلٌة بهذه تعالى هللا فعزاه وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول فحزن
 الفوابد:
 بٌان حكم هللا فً الناس وهو أن أكثرهم ال ٌإمنون فبل ٌحزن الداعً وال ٌكرب. -ٔ
سنة هللا فً الخلك: أن أهل الحك فً جنب أهل الباطل للٌل؛ لموله تعالى: }وما أكثر  -ٕ

، ولٌنجز [ٖٔ]السبؤ:الناس ولو حرصت بمإمنٌن{، ولوله: وللٌل من عبادي الشكور{
هللا ما وعد به نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص من عود وصؾ الؽربة إلٌه، فإن الؽربة ال تكون إال مع فمد األهل 

 .أو للتهم، وذلن حٌن ٌصٌر المعروؾ منكرا، والمنكر معروفا
داٌة التوفٌك ه: }َوَما أَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْإِمنٌَِن{ فً لوله تعالى:المنفً أن  -ٖ

والمبول، فإن أمر ذلن إلى هللا وحده وهو المادر علٌه. وأما الهداٌة المذكورة فً لوله 

فإنها هداٌة الداللة والبٌان، فهو  [،ٕ٘]الشورى:تعالى: }َوِإنََّن لَتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{
 المبٌن عن هللا والدال على دٌنه وشرعه.

ؼسل األرض الطوفان من وضر الشرن إذ  بعد الطوفان: نبات الشرنومن الفوابد:  -ٗ
والعصٌان، فلم ٌبك ٌومبذ على وجهها إال ناصع اإلٌمان، ثم تعالبت األجٌال، حتى حنت 
الطباع إلى معتاد الضبلل، ففاء الشرن بعد الزوال، وأرسل هللا المرسلٌن مبشرٌن 

بعد الطوفان ، و[ٖٓٔ ومنذرٌن، }وما أكثر الناس ولو حرصت بمإمنٌن ... { ]ٌوسؾ:
بؤزمان ظهرت ببابل من أرض العراق أمة الكلدان التً منها النبط لوم إبراهٌم علٌه 
السبلم، فكانوا ٌعرفون هللا وٌعبدونه وٌشركون به الكواكب وٌتخذون لها األصنام 

 تماثٌل.
 المرآن

ٌِْه ِمْن أَْجٍر ِإْن هَُو إاِل  ِذْكٌر ِللْ   [ٗٓٔ({ ]ٌوسؾ : ٗٓٔعَالَِمٌَن )}َوَما تَْسؤَلُُهْم َعلَ

 التفسٌر:
وما تطلب من لومن أجرة على إرشادهم لئلٌمان، إن الذي أُرسلَت به من المرآن والهدى عظة 

 للناس أجمعٌن ٌتذكرون به وٌهتدون.
ٌِْه ِمْن أَْجٍر{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  وما تطلب من لومن  ، أي:"[ٗٓٔ}َوَما تَْسؤَلُُهْم َعلَ
 .(2)"رشادهم لئلٌمانأجرة على إ

                                                                                                                                                                              

 .1ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٖ)
 .ٕٕٙٓ/2(:ص5ٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5٘٘/ٕتفسٌر الخازن: (٘)
 .ٖٓ٘/  ٘: المحٌط البحر ،5ٖٕ/  ٗ: المسٌر زاد: انظر(ٙ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (2)
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 .(ٔ)"وما تسالهم على المرآن وتبلوته وهداٌتن إٌاهم من أجر :أي لال الزجاج:" 
ٌمول تعالى ذكره لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وما تسؤل، ٌا دمحم، هإالء الذٌن ٌنكرون نبوتن،  لال الطبري:" 

وٌمتنعون من تصدٌمن واإللرار بما جبتهم به من عند ربن، على ما تدعوهم إلٌه من إخبلص 
بل إنما ثوابن وأجر ، العبادة لربن، وهجر عبادة األوثان وطاعِة الرحمن  من ثواب وجزاء منهم

عملن على هللا. ٌمول: ما تسؤلهم على ذلن ثوابًا، فٌمولوا لن: إنما ترٌد بدعابن إٌّانا إلى اتباعن 
لننزَل لن عن أموالنا إذا سؤلتنا ذلن. وإذ كنت ال تسؤلهم ذلن، فمد كان حماا علٌهم أن ٌعلموا أنن 

م، وأن ال إنما تدعوهم إلى ما تدعوهم إلٌه، اتباًعا منن ألمر ربن، ونصٌحًة منن له
 .(ٕ)"ٌستؽشُّون
أي : وما تسؤلهم ٌا دمحم على هذا النصح والدعاء إلى الخٌر والرشد من  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)"أجر ، أي : من ُجَعالة وال أجرة على ذلن ، بل تفعله ابتؽاء وجه هللا ، ونصحا لخلمه
 .(ٗ)ٌمول: عرض من أعراض الدنٌا"، عن ابن عباس، لوله: " }علٌه من أجر{ 
إن الذي أُرسلَت به من  ، أي:"[ٗٓٔ}إِْن هَُو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِمٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)"المرآن والهدى عظة للناس أجمعٌن ٌتذكرون به وٌهتدون
 ما هو إال تذكرة لهم، بما هو صبلحهم ونجاتهم من النار ودخولهم :أي لال الزجاج:" 

 .(ٙ)"فكل الصبلح فٌه الجنة، وإنذارهم وتبشٌرهم،
به ربن، ٌا دمحم، من النبوة  ٌمول تعالى ذكره: ما هذا الذي أرسلن لال الطبري:" 

 .(2)" والرسالة إال عظة وتذكٌر للعالمٌن، لٌتعظوا وٌتذكَّروا به
 .(1): عظة وتذكٌر للعالمٌن{إال ذكر}المرآن والوحً  :ٌعنً لال الثعلبً:" 
 .(5)" أي : ٌتذكرون به وٌهتدون ، وٌنجون به فً الدنٌا واآلخرة لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ){"للعالمٌن}عظة وتذكرة  :أي {،إال ذكر} ،ٌعنً المرآن والوحً لال المرطبً:" 

اإلنس عالم والجن عالم، وسوى ذلن ثمانٌة عشر ألؾ عالم من  لال أبو العالٌة:" 
المبلبكة على األرض واألرض أربع زواٌا، ففً كل زاوٌة منها أربعة آالؾ وخمسمابة عالم، 

 .(ٔٔ)خلمهم هللا لعبادته تبارن وتعالى"
 الفوابد:
 ٌدعو إلٌه. عوة هللا ٌنبؽً أن نمدم إلى الناس مجانا، وأجر الداعً على هللا تعالى الذيد -ٔ
 .األؼراض الدنٌوٌة لٌست من شٌم األنبٌاءأن  -ٕ
 المرآن

ٌَْها َوهُْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن ) وَن َعلَ ({ ]ٌوسؾ : ٘ٓٔ}َوَكؤٌَِّْن ِمْن آٌٍَة ِفً الس َماَواِت َواَْلَْرِض ٌَُمرُّ
ٔٓ٘] 
 التفسٌر:

السموات واألرض، كالشمس وكثٌر من الدالبل الدالة على وحدانٌة هللا ولدرته منتشرة فً 
 والممر والجبال واألشجار، ٌشاهدونها وهم عنها معرضون، ال ٌفكرون فٌها وال ٌعتبرون.

                                                             

 .ٖٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٔٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٕٓ/2(:صٖٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٕ٘-1ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕٙ/٘الكشؾ والبٌان: (1)
 .1ٔٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٕٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .2ٕٕٓ/2(:صٖٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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َماَواِت َواأْلَْرِض{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  كم من و ، أي:"[٘ٓٔ}َوَكؤٌَِّْن ِمْن آٌٍَة فًِ السَّ
الكابنة فً السماوات واألرض اآلٌات والعبلمات الدالة على وجود هللا جل وعبل ووحدانٌته، 

 .(ٔ)"كالشمس والممر والنجوم، والجبال والبحار واألشجار، وسابر ما فٌهما من العجابب
ٌمول جل وعز: وكم من آٌة فً السموات واألرض هلل، وعبرٍة وحجٍة،  لال الطبري:" 

بات وذلن كالشمس والممر والنجوم ونحو ذلن من آٌات السموات، وكالجبال والبحار والن
 .(ٕ)"واألشجار وؼٌر ذلن من آٌات األرض

 من عبلمة وداللة تدلهم على توحٌد هللا، من أمر السماء وأنها بؽٌر :أي لال الزجاج:" 
أعظم البرهان والدلٌل  عمد ال تمع على األرض، وفٌها من مجرى الشمس والممر ما فٌها، وفٌها

ٌشاهد فً األرض من نباتها وبحارها  فٌما على أن الذي خلمها واحد، وأن لها خالمؤ، وكذلن
 .(ٖ)"وجبالها
أي: وكم من عبلمة ودلٌل }فً السماوات واألرض{ أي: فً خلك  لال ابن ابً زمنٌن:" 

 .(ٗ)"السموات واألرض تدلهم على توحٌد هللا
ٌَْهالوله تعالى:  وَن َعلَ ٌشاهدونها وهم  ، أي:"[َ٘ٓٔوهُْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن{ ]ٌوسؾ :  }ٌَُمرُّ

 .(٘)"عنها معرضون، ال ٌفكرون فٌها وال ٌعتبرون
ون بها معرضٌن عنها، ال ٌعتبرون بها، وال  لال الطبري:"  ٌمول: ٌعاٌنونها فٌمرُّ

ار الذي خلمها  ٌفكرون فٌها وفٌما دلت علٌه من توحٌد ربِّها، وأن األلوهةَ ال تنبؽً إال للواحد المهَّ
 .(ٙ)"وخلك كلَّ شًء، فدبَّرها

 .(2)"-عز وجل  -ال ٌفكرون فٌما ٌدلهم على توحٌد هللا  :أى لال الزجاج:" 
 .(1)"أي: ال ٌتعظون بها لال ابن ابً زمنٌن:" 

 وصفاته ذاته على الدالة بمخلولاته ٌعتبر ال من وتعالى سبحانه هللا ذم ولدلال ابن كثٌر:"

ونَ  َواألَْرِض  السََّماَواتِ  فًِ آٌَةٍ  ِمنْ  َوَكؤٌَِّنْ : }فمال وآٌاته ولدره وشرعه ٌَْها ٌَُمرُّ  َعْنَها َوهُمْ  َعلَ
ً  هللا ٌذكرون الذٌن المإمنٌن عباده ومدح ،{ُمْعِرُضونَ   فً وٌتفكرون جنوبهم وعلى ولعوداً  لٌاما
 .(5)"{النَّارِ  َعذَابَ  فَِمَنا سُْبَحانَنَ  َباِطبلً  َهذَا َخلَْمتَ  َما َربَّنَا: }لابلٌن واألرض السماوات خلك

، وهً فً مصحؾ {وكؤٌن من آٌة فً السموات واألرض ٌمرون علٌها"}عن لتادة:  
ٌَْها»عبد هللا:  .(ٓٔ)"، السماء واألرض آٌتان عظٌمتان«ٌَْمشُوَن َعلَ
 الفوابد:
 ذم الؽفلة وعدم التفكر فً اآلٌات الكونٌة. -ٔ
هم أولو األلباب، أي: أصحاُب أنَّ الذي ٌدرُن هذه اآلٌاِت الدالِة على بدٌعِ صنع هللا  -ٕ

ا الكفرة الفجرة فإنهم ٌمرون على هذه اآلٌات، وال ٌعتبرون  العمول الزاكٌة الوافٌة، أمَّ
ٌَْها َوهُْم َعْنَها  وَن َعلَ بها، وال ٌتعظون }َوَكؤٌَِّْن ِمْن آٌٍََة فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض ٌَُمرُّ

 [.ُ٘ٓٔمْعِرُضوَن{ ]ٌوسؾ: 
لرزٌة اإلعراض عن اآلٌات والتؽافل عن المشاهدات والمبصرات الرزٌة كل ا -ٖ

 .والمسموعات والمحسوسات

                                                             

 .ٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٕ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٗ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٖٔٗ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (1)
 .ٔٙٔ/ٕ كثٌر ابن تفسٌر(5)
 .1ٕ٘/ٙٔ(:ص55ٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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اآلٌات الدالة على هللا ووحدانٌته ولدرته كثٌرة مبثوثة فً تضاعٌؾ الكون، فإن 
معروضة لؤلبصار والبصابر. فً السماوات وفً األرض. ٌمرون علٌها صباح مساء، 

طمة تكاد تدعو الناس إلٌها. بارزة تواجه العٌون آناء اللٌل وأطراؾ النهار. وهً نا
والمشاعر. موحٌة تخاٌل للملوب والعمول. ولكنهم ال ٌرونها وال ٌسمعون دعاءها وال 

 ٌحسون إٌماعها العمٌك.
وإن لحظة تؤمل فً مطلع الشمس ومؽٌبها. لحظة تؤمل فً الظل الممدود ٌنمص 

لعٌن الفوارة، والنبع الروي. لحظة بلطؾ أو ٌزٌد. لحظة تؤمل فً الخضم الزاخر، وا
تؤمل فً النبتة النامٌة، والبرعم الناعم، والزهرة المتفتحة، والحصٌد الهشٌم. لحظة تؤمل 
فً الطابر السابح فً الفضاء، والسمن السابح فً الماء، والدود السارب والنمل الدابب، 

مل فً صبح أو وسابر الحشود واألمم من الحٌوان والحشرات والهوام .. لحظة تؤ
مساء، فً هدأة اللٌل أو فً زحمة النهار .. لحظة واحدة ٌتسمع فٌها الملب البشري إلى 

 إٌماعات هذا الوجود العجٌب ..
إن لحظة واحدة لكافٌة الرتعاش هذا الملب بمشعرٌرة اإلدران الرهٌب، والتؤثر 

 (ٔ)األكثرون! لذلن ال ٌإمن« .. ٌمرون علٌها وهم عنها معرضون»المستجٌب. ولكنهم 
 (ٔ)األكثرون!

 المرآن
ِ إاِل  َوهُْم ُمْشِرُكوَن )  [ٙٓٔ({ ]ٌوسؾ : ٙٓٔ}َوَما ٌُْإِمُن أَْكثَُرهُْم بِاَّلل 

 التفسٌر:
وما ٌُِمرُّ هإالء المعرضون عن آٌات هللا بؤن هللا خالمهم ورازلهم وخالك كل شًء ومستحك 

ا كبٌرا.للعبادة وحده إال وهم مشركون فً عبادتهم األوثان واألصنام.   تعالى هللا عن ذلن علوا

ِ إِالَّ َوهُْم ُمْشِركُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ال ٌإمن و ، أي:"[ٙٓٔ}َوَما ٌُْإِمُن أَْكثَُرهُْم بِاَّللَّ
 .(ٕ)"إال إذا أشركوا مع هللا ؼٌره أكثر هإالء المعرضون عن آٌات هللا

الذٌن وَصَؾ عز وجل صفتهم  -ٌمول تعالى ذكره: وما ٌُِمرُّ أكثر هإالء  لال الطبري:" 
ون علٌها وهم عنها معرضون}بموله:  باهلل أنه خالمه  {وكؤٌن من آٌة فً السموات واألرض ٌمرُّ

، فً عبادتهم األوثان واألصنام، واتخاذهم من {إال وهم مشركون} -ورازله وخالك كل شًء
 .(ٖ)"أنَّ له ولًدا، تعالى هللا عما ٌمولوندونه أربابًا، وزعمهم 

ِ إِالَّ َوهُْم ُمْشِركُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً   ، وجوه من [ٙٓٔ}َوَما ٌُْإِمُن أَْكثَُرهُْم بِاَّللَّ
 التفسٌر:
أنهم ٌجمعون بٌن اإلٌمان باهلل، أي: بوجوده، وأنه الخالك الرزاق ، إذ نوالمشرك عنً به أحدها:
، (٘)وعكرمة ،(ٗ)الممٌت، ثم مع ذلن ٌشركون فً عبادته فسرها بذلن ابن عباسالمحًٌ 
 وؼٌرهم. ،(ٔٔ)وابن زٌد، (ٓٔ)، ولتادة(5)والضحان ،(1)ومجاهد ،(2)وعطاء، (ٙ)وعامر
فهذا إٌمان مع شرن ، "(ٔ)"إٌمانهم لولهم: هللا خالمُنا، وٌرزلنا وٌمٌتنا لال مجاهد:" 

 .(ٕ)"عبادتهم ؼٌَره
                                                             

 .ٙٙ٘انظر: اإلٌمان بالجن بٌن الحمٌمة والتهوٌل: (ٔ)
 .]بتصرؾ[ٖٙ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٕٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٙ/ٙٔ(:ص55٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٗ)
 .1ٕٙ/ٙٔ(:ص55٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري)(٘)
 .11ٕ/ٙٔ(:ص55ٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .15ٕ/ٙٔ(:ص552ٕٔانظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .12ٕ/ٙٔ(:ص55ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .15ٕ/ٙٔ(:ص552ٓٔانظر: تفسٌر الطبري)(5)
 .11ٕ/ٙٔ(:ص55ٙ2ٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٓٔ)
 .15ٕ/ٙٔ(:ص552ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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إذا لٌل لهم: َمن خلك السماء؟ ومن خلك األرض؟ ومن خلك الجبال؟  عباس:"لال ابن  
 .(ٖ)"لالوا: هللا. وهم مشركون

 .(ٗ)"ٌعلمون أنه ربُّهم، وأنه خلمهم، وهم ٌشركون به لال عامر وعكرمة:" 
تسؤلهم: َمن خلمهم؟ ومن خلك السماوات واألرض، فٌمولون: هللا. فذلن  لال عكرمة:" 

 .(٘)"وهم ٌعبدون ؼٌره إٌمانهم باهلل،
فإذا سبلوا عن هللا وعن صفته، وصفوه بؽٌر صفته، وجعلوا له  ولال عكرمة أٌضا:" 

 .(ٙ)"ولًدا، وأشركوا به
وما ٌإمن أكثرهم }أنهم لالوا فً هذه اآلٌة: "عن جابر، عن عكرمة، ومجاهد، وعامر:  

لال: لٌس أحد إال وهو ٌعلم أن هللا خلمه وخلك السموات واألرض، فهذا  {،باهلل إال وهم مشركون
 .(2)"إٌمانهم، وٌكفرون بما سوى ذلن

، فً إٌمانهم هذا. إنن لست {وما ٌإمن أكثرهم باهلل إال وهم مشركون"}عن لتادة، لوله: 
 .(1)"دتهتلمى أحًدا منهم إال أنبؤن أن هللا ربه، وهو الذي خلمه ورزله، وهو مشرن فً عبا

ًَ هللا! وهو ٌشرن  ولال لتادة أٌضا:" ال تسؤل أحًدا من المشركٌن: َمْن َربُّن؟ إال لال: رّبِ
 .(5)"فً ذلن

النصارى  :، ٌعنً{وما ٌإمن أكثرهم باهلل إال وهم مشركون}لوله:  وعن ابن عباس:"
ُ َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن َخلََك السََّماَواِت َواألْرَض }ٌمول:  ٌَمُولُنَّ َّللاَّ / سورة ٕ٘، ]سورة لممان: {لَ
ُ }[ ، 1ٖالزمر: [ ، ولبن سؤلتهم من 12]سورة الزخرؾ:  {َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن َخلَمَُهْم َلٌَمُولُنَّ َّللاَّ

وهم مع ذلن ٌشركون به وٌعبدون ؼٌره، وٌسجدون هللا، ٌرزلكم من السماء واألرض؟ لٌمولن: 
 .(ٓٔ)"لؤلنداد دونه
فمن إٌمانهم أن ٌمال لهم من ربكم فٌمولون: هللا ومن ٌدبر " :النضر بن عربً لال

السموات واألرض؟ فٌمولون هللا. ومن ٌرسل علٌهم المطر فٌمولون هللا ومن ٌنبت األرض؟ 
 .(ٔٔ)"فٌمولون هللا، ثم هم بعد ذلن مشركون فٌمولون: إن هلل ولدا وٌمولون: ثالث ثبلثة

 .(ٕٔ)"ٌشركون به فً تلبٌتهمكانوا ولال الضحان:"
 .(ٖٔ)"ٌعلمون أن هللا خالمهم ورازلهم، وهم ٌشركون به لال عطاء:"
لٌس أحٌد ٌعبد مع هللا ؼٌره إال وهو مإمن باهلل، وٌعرؾ أن هللا ربه، وأن  لال ابن زٌد:"

ٌْتُْم َما ُكْنتُمْ }هللا خالمه ورازله، وهو ٌشرن به. أال ترى كٌؾ لال إبراهٌم:  تَْعبُُدوَن أَْنتُْم  أَفََرأَ
[ ؟ لد عرؾ أنهم 22-2٘]سورة الشعراء:  {َوآبَاُإكُُم األْلَدُموَن فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلً إِال َربَّ اْلعَالَِمٌنَ 

ٌعبدون رب العالمٌن مع ما ٌعبدون. لال: فلٌس أحد ٌشرن به إال وهو مإمن به. أال ترى كٌؾ 
ن، لبٌن ال شرٌن لن، إال شرٌن هو لن، تملكه وما كانت العرب تلبًِّ تمول:"لبٌن اللهم لبٌ
 .(ٗٔ)"ملن"؟ المشركون كانوا ٌمولون هذا

                                                                                                                                                                              

 .12ٕ/ٙٔ(:ص55ٙٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .12ٕ/ٙٔ(:ص55ٕٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٕٙ/ٙٔ(:ص55٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٕٙ/ٙٔ(:ص55٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٕٙ/ٙٔ(:ص55٘٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .12ٕ/ٙٔ(:ص55٘5ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .11ٕ/ٙٔ(:ص55ٙٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .11ٕ/ٙٔ(:ص55ٙ2ٔأخرجه الطبري) (1)
 .11ٕ/ٙٔ(:ص55ٙ1ٔأخرجه الطبري) (5)
 .15ٕ-11ٕ/ٙٔ(:ص55ٙ5ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٕٕٓ/2(:ص2ٖٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .15ٕ/ٙٔ(:ص552ٓٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .15ٕ/ٙٔ(:ص552ٕٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .15ٕ/ٙٔ(:ص552ٖٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
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الثانً: أنه فً المنافمٌن ٌإمنون فً الظاهر رٌاء وهم فً الباطن كافرون باهلل تعالى، لاله 
 .(ٔ)الحسن

ذان "لال: {، إال وهم مشركون، وما ٌإمن أكثرهم باهلل}سبل الحسن، عن هذه اآلٌة: 
 .(ٕ)"المنافك ٌعمل إذا عمل رٌاء للناس، وهو مشرن بعمله ذان

عن محمود بن لبٌد ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن أْخَوؾ ما أخاؾ علٌكم الشرن 
األصؽر". لالوا : وما الشرن األصؽر ٌا رسول هللا ؟ لال : "الرٌاء ، ٌمول هللا ٌوم المٌامة إذا 

اذهبوا إلى الذٌن كنتم تراءون فً الدنٌا ، فانظروا هل تجدون عندهم  جزى الناس بؤعمالهم :
 .(ٖ)جزاء"

وعن أبً سعٌد بن أبً فضالة لال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "إذا جمع هللا األولٌن 
واآلخرٌن لٌوم ال رٌب فٌه ، ٌنادي مناد : من كان أشرن فً عمل عمله هلل فلٌطلب ثوابه من 

 .(ٗ)د ؼٌر هللا ، فإن هللا أؼنى الشركاء عن الشرن"عن
 .(٘)الثالث : هو أن ٌشبه هللا تعالى بخلمه، لاله السدي

 .(ٙ)الرابع : أنه ٌشرن فً طاعته كمول الرجل لوال هللا وفبلن لهلن فبلن ، وهذا لول أبً جعفر
وما ٌإمن }سؤلت أبا جعفر دمحم بن علً، عن لوله: " زكرٌا بن زرارة ثنا أبً لال:عن  

لال أبو جعفر: شرن طاعة لول الرجل: لوال هللا وفبلن، لوال  {،أكثرهم باهلل إال وهم مشركون
 .(2)"هللا وكلب بنً فبلن
 .الحلمة والخٌط ونحوهما لرفع الببلء أو دفعهالخامس: أنه تعلٌك 
حذٌفة على مرٌض فرأى فً عضده دخل "عاصم األحول، عن عزرة لال: روي عن 

ِ إِال َوهُْم ُمْشِركُوَن  }فمطعه أو انتزعه، ثم لال:  ،سٌرا  .(1){"َوَما ٌُْإِمُن أَْكثَُرهُْم ِباَّللَّ
 مستطٌبلً  منه ٌشكّ  ما ونحوه، الجلد من :«الّسٌر»و

وثمَّ شرن آخر خفً ال ٌشعر به ؼالًبا فاعله ، كما روى حماد بن  لال ابن كثٌر:" 
 . ثم ذكر األثر.(5)"...سلمة

لَى والتَّمابِم والتَِّولة   عن ابن مسعود ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن الرُّ
 .(ٓٔ)شْرن"

كان عبد هللا إذا جاء من حاجة فانتهى إلى "عن زٌنب امرأة عبد هللا بن مسعود لالت : 
منا على أمر ٌكرهه ، لالت : وإنه جاء ذات ٌوم فتنحنح  الباب تنحنح وبزق كراهٌة أن ٌهجم

وعندي عجوز ترلٌنً من الُحْمَرة فؤدخلتها تحت السرٌر ، لالت : فدخل فجلس إلى جانبً ، 
فرأى فً عنمً خٌطا ، لال : ما هذا الخٌط ؟ لالت : للت : خٌط ُرلِى لً فٌه. لالت : فؤخذه 

اٌء عن الشرن ، سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "إن الرلى فمطعه ، ثم لال : إن آل عبد هللا ألؼنٌ
والتمابم والتَِّولة شرن". لالت ، للت له : لم تمول هذا ولد كانت عٌنً تمذؾ ، فكنت أختلؾ إلى 
فبلن الٌهودي ٌرلٌها ، فكان إذا رلاها سكنت ؟ لال : إنما ذان من الشٌطان. كان ٌنخسها بٌده ، 

                                                             

 .1ٕٕٓ-2ٕٕٓ/2(:صٖٕٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٕٕٓ-2ٕٕٓ/2(:صٖٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
( من ٖٖٖ/ٗٔرواه البؽوي فً شرح السنة )، ( وحسنه الحافظ ابن حجر فً بلوغ المرام1ٕٗ/٘المسند )(ٖ)

 .طرٌك علً بن حجر ، عن إسماعٌل بن جعفر به
 .(ٕ٘ٔ/ٗالمسند )(ٗ)
 .12/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1ٕٕٓ/2(:ص5ٖٕٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٕٓ/2(:ص5ٖٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕٕٓ/2(:صٕٓٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٔٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .(ٖٖٓ٘( ورواه ابن ماجه فً السنن برلم )11ٖٖ( وسنن أبً داود برلم )1ٖٔ/ٔالمسند )(ٓٔ)
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كؾ عنها : إنما كان ٌكفٌن أن تمولً كما لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أذهب البؤس رب  فإذا رلٌتها
 .(ٔ)الناس ، اشؾ وأنت الشافً ، ال شفاء إال شفاإن ، شفاء ال ٌؽادر َسمًَما"

ٌْم وهو مرٌض نعوده ، "عن عٌسى بن عبد الرحمن لال :  دخلنا على عبد هللا بن عَُك
 .(ٕ)ت شٌبا ؟ فمال : أتعلك شٌبا! ولد لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من تَعَلَّك شٌبا ُوِكَل إلٌه"فمٌل له : تَعَلَّم

 .(ٕ)إلٌه"
فمد أشرن" وفً رواٌة :  عمبة بن عامر لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من علَّك تمٌمةعن 

 .(ٖ)ع هللا له""من تَعَّلك تمٌمة فبل أتم هللا له ، ومن تعلك وَدَعةً فبل ود
عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "لال هللا : أنا 

 .(ٗ) أؼنى الشركاء عن الشرن ، ومن عمل عمبل أشرن فٌه معً ؼٌري تركته وِشْركه"
ٌَرة شرنوفً الحدٌث  .(٘)وما منَّا إال ولكن هللا ٌذهبه بالتوكل" ،: "الط
بد هللا بن عمرو لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من ردته الطٌرة عن حاجة ، فمد عن ع

أشرن". لالوا : ٌا رسول هللا ، ما كفارة ذلن ؟ لال : "أن ٌمول أحدهم : اللهم ال خٌر إال خٌرن  
 .(ٙ)وال طٌر إال طٌرن ، وال إله ؼٌرن"

، فبل ٌصح إٌمانهم حكاه ابن -ملسو هيلع هللا ىلص-وٌكفرون بدمحموالسادس: أنهم كانوا ٌإمنون باهلل تعالى 
 .(2)األنباري
 :الفوابد
بٌان حمٌمة ثابتة وهً أن ؼٌر أهل التوحٌد وإن آمنوا باهلل ربا خالما رازلا مدبرا أكثرهم  -ٗ

 ٌشركون به ؼٌره فً بعض صفاته وعباداته.
الربوبٌة وإن توحٌد هللا أن ٌعبد إنما التوحٌد المطلوب توحٌد اإللهٌة المتضمن توحٌد  -٘

 .وحده فبل ٌخاؾ إال هو وال ٌدعً إال هو

والعبادة تجمع ؼاٌة الحب والذل والتوحٌد ٌتضمن إثبات نعوت الكمال هلل 
ٌَن ُحنَفَاَء َوٌُِمٌُموا  ، لال تعالى:واإلخبلص له َ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ }َوَما أُِمُروا إِالَّ ِلٌَْعبُُدوا َّللاَّ

َكاةَ َوذَِلَن ِدٌُن اْلمٌََِّمِة{ ]البٌنة :  بَلةَ َوٌُْإتُوا الزَّ  .(1)[٘الصَّ
 المرآن

ِ أَْو تَؤْتٌَُِهُم الس اَعةُ بَْؽتًَة َوهُْم اَل ٌَْشعُُروَن ) ({ 9ٓٔ}أَفَؤَِمنُوا أَْن تَؤْتٌَُِهْم َؼاِشٌَةٌ ِمْن َعذَاِب ّللا 
 [9ٓٔ]ٌوسؾ : 

 التفسٌر:
هم، أو أن تؤتٌهم المٌامة فجؤة، وهم ال فهل عندهم ما  ٌجعلهم آمنٌن أن ٌنزل بهم عذاب من هللا ٌعُمُّ

 ٌشعرون وال ٌُِحسُّون بذلن.
ِ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  أفؤمن هإالء  ، أي:"[2ٓٔ}أَفَؤَِمنُوا أَْن تَؤْتٌَُِهْم َؼاِشٌَةٌ ِمْن َعذَاِب َّللاَّ

 .(5)"لهم؟المكذبون عموبةً من عذاب هللا تؽشاهم وتشم

                                                             

 .(1ٖٔ/ٔالمسند )(ٔ)
( من طرٌك عبد الرحمن بن أبً لٌلى به ، ولال 2ٕٕٓ( ورواه الترمذي فً السنن برلم )ٖٓٔ/ٗ)المسند (ٕ)

الترمذي : "وحدٌث عبد هللا بن حكٌم إنما نعرفه من حدٌث عبد الرحمن بن أبً لٌلى ، وعبد هللا بن حكٌم لم 
 .: "كتب إلٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" ٌسمع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وكان فً زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول

 .( : "رجاله ثمات"2ٖٓ/ٗ( ولال المنذري فً الترؼٌب )ٙ٘ٔ/ٗالمسند )(ٖ)
 .(51ٕ٘( صحٌح مسلم برلم )(ٗ)
 .(5ٖٔٓ( وسنن أبً داود برلم )15ٖ/ٔالمسند )(٘)
ابن وهب ، عن ابن لهٌعة ( من طرٌك 5ٖٕ( ورواه ابن السنى فً عمل الٌوم واللٌلة )ص ٕٕٓ/ٕالمسند )(ٙ)

 .به ، فصح الحدٌث بحمد هللا
 .12/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٗٔانظر: المنتمى من منهاج االعتدال: (1)
 .ٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
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ون بؤن هللا ربَّهم إال وهم مشركون فً عبادتهم  لال الطبري:"  أفؤمن هإالء الذٌن ال ٌمرُّ
 .(ٔ)"تؽشاهم من عموبة هللا وعذابه، على شركهم باهلل {أن تؤتٌهم ؼاشٌة من عذاب هللا}إٌاه ؼٌَره 
 .(ٕ)"أن ٌؤتٌهم ما ٌعجزهم من العذاب :أي لال الزجاج:" 
، أي: عموبة من عذاب {أفؤمنوا أن تؤتٌهم ؼاشٌة من عذاب هللا"}عن لتادة، لوله:  
 .(ٖ)"هللا

 .(ٗ)"ٌعنً: عذابا ٌؽشاهم فٌهلكهم لال مجاهد:" 
أو تؤتٌهم  ، أي:"[2ٓٔ}أَْو تَؤْتٌَُِهُم السَّاَعةُ بَْؽتَةً َوهُْم اَل ٌَْشعُُروَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)"المٌامة بؤهوالها فجؤة من حٌث ال ٌشعرون وال ٌتولعون؟
فٌخلدهم  ،أو تؤتٌهم المٌامة فجؤةً وهم ممٌمون على شركهم وكفرهم بربِّهم لال الطبري:" 

 .(ٙ)"هللا عز وجل فً ناره، وهم ال ٌدرون بمجٌبها ولٌامها
 مصدر منصوب على الحال، تمول لمٌتة بؽتة {بؽتة}فجؤة، و :ي{، أبؽتة} لال الزجاج:" 

 .(2)"من حٌث لم أتولع أن ألماه: وفجؤة، ومعناه
 .(1)"لال: فجؤة. آمنٌن {،بؽتة}عن مجاهد لوله:  
تموم الساعة على رجل أكلته فً فٌه ٌلوكها ال "عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  

 .(5)"رجلٌن لد نشرا ثوباهما ٌتباٌعانه، فبل ٌطوٌانه وال ٌتباٌعانهٌسٌؽها، وال ٌلفظها، وعلى 
ال تموم الساعة حتى ٌنادي مناد: ٌا أٌها الناس أتتكم الساعة، أتتكم الساعة  لال عكرمة:" 
 .(ٓٔ)"ثبلثا
 الفوابد:
 التحذٌر من العموبات المترتبة على الشرن والمعاصً. -ٔ
 تمرٌر عمٌدة البعث اآلخر. -ٕ

 .تؤتً بؽتةأن الساعة  -ٖ
 المرآن

ِ َوَما أَنَا ِمَن الْ  ِ َعلَى بَِصٌَرٍة أَنَا َوَمِن ات بَعَنًِ َوسُْبَحاَن ّللا  ُمْشِرِكٌَن }لُْل َهِذِه َسبٌِِلً أَْدعُو إِلَى ّللا 
 [9ٓٔ({ ]ٌوسؾ : 9ٓٔ)

 التفسٌر:
 وٌمٌن، أنا : هذه طرٌمتً، أدعو إلى عبادة هللا وحده، على حجة من هللا-أٌها الرسول-لل لهم 

ه هللا سبحانه وتعالى عن الشركاء، ولسُت من المشركٌن مع هللا ؼٌره.  ومن التدى بً، وأنّزِ
: هذه -أٌها الرسول-لل لهم  ، أي:"[1ٓٔ}لُْل َهِذِه َسبٌِِلً{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"طرٌمتً
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل، ٌا دمحم، هذه الدعوة التً أدعو إلٌها،  لال الطبري:" 

والطرٌمة التً أنا علٌها من الدعاء إلى توحٌد هللا وإخبلص العبادة له دون اآللهة واألوثان، 
 .(ٕٔ)"، وطرٌمتً ودعوتً{سبٌلً}واالنتهاء إلى طاعته، وترن معصٌته 

                                                             

 .5ٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٙٔ(:ص5525ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٔٓٗتفسٌر مجاهد: (ٗ)
 .ٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .5ٕٕٓ/2(:صٕٙٗٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕٕٓ/2(:صٕٗٗٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕٕٓ/2(:صٕ٘ٗٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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 ، وجهان:[1ٓٔ}لُْل َهِذِه َسبٌِِلً{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  
 .(ٕ)، والربٌع بن أنس(ٔ)أحدهما : هذه دعوتً ، لاله ابن عباس

 :(ٗ). والمراد بها تفسٌران(ٖ)، لاله عبد الرحمن بن زٌدهذا أمري وسنّتً ومنهاجًالثانً : هذه 
 أحدهما : اإلخبلص هلل تعالى بالتوحٌد .

 لضاه . الثانً : التسلٌم ألمره فٌما
ِ َعلَى بَِصٌَرةٍ أَنَا َوَمِن اتَّبَعَنًِ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  أدعو  ، أي:"[1ٓٔ}أَْدعُو إَِلى َّللاَّ

 .(٘)"إلى عبادة هللا وحده، على حجة من هللا وٌمٌن، أنا ومن التدى بً
، بذلن، وٌمٌِن علٌٍم {على بصٌرة}أدعو إلى هللا وحده ال شرٌن له لال الطبري: "أي:" 

 .(ٙ)"منًّ به أنا، وٌدعو إلٌه على بصٌرة أًٌضا من اتبعنً وصدلنً وآمن بً
ِ َعلَى َبِصٌَرةٍ أَنَا َوَمِن اتَّبَعَِنً{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[1ٓٔ}أَْدعُو إِلَى َّللاَّ

 .(2)أحدهما : على هدى ، لاله لتادة
 .(1)الثانً : على حك ، وهو لول عبد الرحمن بن زٌد

ر بالمرآن  لال ابن زٌد:"  وحكٌّ وهللا على من اتّبعه أن ٌدعو إلى ما دعا إلٌه، وٌذّكِ
 .(5)"والموعظة، وٌَْنَهى عن معاصً هللا

 .(ٓٔ). حكاه الماورديالثالث: معناه: أبلػ الرسالة وال أملن الهداٌة
ِ{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ه هللا سبحانه وتعالى عن  ، أي:"[1ٓٔ}َوسُْبَحاَن َّللاَّ وأنّزِ
 .(ٔٔ)"الشركاء
 .(ٕٔ)وأنزهه من الشركاء لال الزمخشري:" 
له تعالى ذكره: ولل، تنزًٌها هلل، وتعظًٌما له من أن ٌكون له شرٌن ٌمول  لال الطبري: " 

 .(ٖٔ)"فً ملكه،  أو معبود سواه فً سلطانه

أي : وأنزه هللا وأجلّه وأعّظمه وألّدسه ، عن أن ٌكون له شرٌن أو نظٌر  لال ابن كثٌر:" 
، أو عدٌل أو ندٌد ، أو ولد أو والد أو صاحبة ، أو وزٌر أو مشٌر ، تبارن وتعالى وتمدس 

َماَواُت السَّْبُع َواألْرُض َوَمْن فٌِِهنَّ َوإِْن  ٍء وتنزه عن ذلن كله علوا كبٌرا ، } تَُسبُِّح لَهُ السَّ ًْ ِمْن َش
 .(ٗٔ)[ٗٗإِال ٌَُسبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن ال تَْفمَُهوَن تَْسبٌَِحُهْم ِإنَّهُ َكاَن َحِلًٌما َؼفُوًرا { ]اإلسراء : 

ولسُت من المشركٌن مع هللا  ، أي:"[1ٓٔ}َوَما أََنا ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)"ؼٌره

 .(ٙٔ)"ٌمول: وأنا بريٌء من أهل الشرن به، لست منهم وال هم مّنً لال الطبري:" 

                                                             

 .5ٕٕٓ/2(:ص2ٕٗٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٕ/ٙٔ(:ص551ٔٔانظر تفسٌر الطبري) (ٕ)
 5ٕٕٓ/2(:ص1ٕٗٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)5ٕٕ/ٙٔ(:ص551ٕٔانظر تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .11/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 5ٕٕٓ/2(:ص5ٕٗٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 5ٕٕٓ/2(:صٕٓ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕٕ/ٙٔ(:ص551ٕٔأخرجه الطبري) (5)
 .11/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٓ٘/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
 .5ٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .5ٕٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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لال ابن وهب: سمعت مالكا إذ جاءه بعض أهل األهواء ٌمول: "أما أنا فعلى بٌنة من  
ربً، وأما أنت فشان، فاذهب إلى شان مثلن فخاصمه، ثم لرأ: }لل هذه سبٌلً أدعو إلى هللا 

 .(ٔ)على بصٌرة{اآلٌة"
فهذا شؤن من تمدم، من عدم تمكٌن زابػ الملب أن ٌسمع  الشاطبً:"لال اإلمام  
 .(ٕ)"كبلمه
 الفوابد:
ِ َعَلى بَِصٌَرةٍ{.أن  -ٔ  سبٌل هللا هو اإلسبلم بدلٌل لوله تعالى: }لُْل َهِذِه َسبٌِِلً أَْدعُو إِلَى َّللاَّ
عبدهللا بن ، عن عن الصراط المستمٌم، الذي أمرنا هللا باتباعه العدول ضبللالسبب أن  -ٕ

خط لنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوما، وخط لنا سلٌمان خطا طوٌبل، لال:" -رضً هللا عنه-مسعود
، ثم خط لنا خطوطا عن ٌمٌنه «هذه  سبٌل هللا»وخط عن ٌمٌنه وعن ٌساره، فمال: 

، ثم تبل هذه اآلٌة: «هذه سبل، وعلى كل سبٌل منها شٌطان ٌدعو إلٌه»وٌساره، ولال: 
وأن هذا صراطً مستمٌما فاتبعوه وال تتبعوا السبل{ ٌعنً الخطوط }فتفرق بكم عن }

 .(ٖ)"سبٌله{
 فضل نشر العلم والدعوة إلى اإلسبلم. -ٖ
 تعٌن الدعوة إلى هللا تعالى على كل مإمن تابع للرسول ملسو هيلع هللا ىلص. -ٗ
 ٌة.تعٌن العلم الٌمٌنً للداعً إلى هللا إذ هو البصٌرة المذكورة فً اآل -٘
 وجوب توحٌد هللا تعالى فً ألوهٌته وربوبٌته وأسمابه وصفاته. -ٙ
 المرآن

ٌِْهْم ِمْن أَْهِل اْلمَُرى أَفَلَْم ٌَِسٌُروا ِفً اَْلَْرِض فٌََ  ْنظُُروا }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن إاِل  ِرَجااًل نُوِحً إِلَ
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ ال ِذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم  ٌٌْر ِلل ِذٌَن ات مَْوا أَفاََل تَْعِملُوَن )َك ({ ]ٌوسؾ : 4َٓٔولََداُر اآْلِخَرِة َخ

ٔٓ4] 
 التفسٌر:

للناس إال رجاال منهم ننزل علٌهم وحٌنا، وهم من أهل  -أٌها الرسول-وما أرسلنا من لبلن 
ضالون عنه، الحاضرة، فهم ألدر على فهم الدعوة والرسالة، ٌصدلهم المهتدون للحك، وٌكذبهم ال

أفلم ٌمشوا فً األرض، فٌعاٌنوا كٌؾ كان مآل المكذبٌن السابمٌن وما حلَّ بهم من الهبلن؟ 
 ولَثواب الدار اآلخرة أفضل من الدنٌا وما فٌها للذٌن آمنوا وخافوا ربهم. أفبل تتفكرون فتعتبروا؟

ِهْم ِمْن أَْهِل اْلمَُرى{ ]ٌوسؾ : }َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن لَْبِلَن إِالَّ ِرَجااًل نُوِحً لوله تعالى:  ٌْ َل إِ
نوحً إلٌهم آٌاتنا للدعاء إلى  وما آرسلنا من لبلن ٌا دمحم إال رجااًل من البشر ، أي:"[5ٓٔ
 .(ٗ)"من أهل الُمدن واألمصار طاعتنا
، ٌعنً: األنبٌاء كانوا من اآلدمٌٌن، ولم ٌكونوا من المبلبكة لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 .(٘)"ٌعنً: منسوبٌن إلٌها {،المرىمن أهل }

                                                             

 ،(ٗٓٗ/ ٔ) الكبرى اإلنابة فً بطة ابن اإلمام ورواه ،(2ٕٔ/ ٔ) المدارن ترتٌب فً عٌاض الماضً ذكره(ٔ)
 زٌد أبً ابن وذكره ،(ٕٖٗ/ ٙ) الحلٌة فً نعٌم أبو ورواه ،(ٔ٘ٔص) الصؽرى اإلبابة فً أٌضا وذكره ،(ٗٓٗ

 .عٌاض الماضً سوى باآلٌة استشهاده ٌذكر لم والجمٌع ،(ٕ٘ٔص) الجامع فً المٌروانً
 .1ٕٕ/ٔاإلعتصام: (ٕ)
 سننه من الممدمة فً الدارمً اإلمام ورواه ،(٘ٙٗ ـ ٖ٘ٗ/ ٔ) مسعود ابن عن المسند فً أحمد اإلمام رواه(ٖ)

 ،(ٓٔص) الشرٌعة فً اآلجري اإلمام ورواه ،(ٓٔص) عنه السنة فً المروزي اإلمام ورواه ،(21/ ٔ) سننه
 ـ 1ٓ/ ٔ) السنة أهل اعتماد أصول فً البللكابً اإلمام ورواه ،(11/ 1) اآلٌة عند تفسٌره فً جرٌر ابن ورواه
/ ٕ) المستدرن فً الحاكم اإلمام ورواه ،(5ٕٗ ـ 5ٖٕ/ ٔ) الكبرى اإلبانة فً بطة ابن اإلمام ورواه ،(1ٔ
 فً إسناده األلبانً الشٌخ وحسن ،(ٖٔ/ ٔ) السنة فً عاصم ابن وراه ٌخرجاه، لم اإلسناد صحٌح: لال ،(5ٖٕ
 .(1٘/ ٔ) المشكاة على تعلٌمه فً وكذلن السنة، على تعلٌمه
 .ٖٙ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕبحر العلوم: (٘)
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ال مبلبكة، ألنهم كانوا ٌمولون لو شاء ربنا ألنزل  {إال رجاال} لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)"ألنهم أعلم وأحلم، وأهل البوادي فٌهم الجهل والجفاء والمسوة {،من أهل المرى} ...مبلبكة
 .(ٕ)أي: لٌسوا من أهل السماء كما للتم " لال ابن عباس:" 
وما نعلم أن هللا أرسل رسوال لط إال من أهل المرى، ألنهم كانوا أعلم وأحلم  لال لتادة:" 

 .(ٗ)"(ٖ)من أهل العمود
 .(٘)"لم ٌبعث هللا نبٌا من أهل البادٌة، وال من النساء، وال من الجن"لال الحسن:  
لال المفسرون: أهل األمصار أحّد فطنًا وأعلم وأشّد تٌمًظا، إذ سكن  لال الواحدي:" 

من بدا جفا، ومن أَتبع الصٌد ؼفل، : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -البادٌة ٌؽلب علٌهم المسوة والجفاء، ولد لال النبً 
االً، وفً هذا رد إلنكارهم نبوته، ٌمول: لم ٌبعث لبلن إال رج ،(ٙ)«ومن لزم أبواب الملون افتتن

فكٌؾ تعجبوا من إرسالنا إٌان، ومن لبلن من الرسل كانوا على مثل حالن، ومن لبلهم من األمم 
 .(2)"المكذبة كانوا على مثل حالهم، فؤهلكناهم

لم نبعث من األنبٌاء  أي: {،لوال أنزل علٌه ملن}هذا رد على من لال:  لال الشوكانً:" 
ٌنكرون إرسالنا إٌان. وتدل اآلٌة على أن هللا سبحانه إلى من لبلهم إال رجاال ال مبلبكة، فكٌؾ 

لم ٌبعث نبٌا من النساء وال من الجن، وهذا ٌرد على من لال: إن فً النساء أربع نبٌات: حواء، 
وآسٌة، وأم موسى، ومرٌم. ولد كان بعثة األنبٌاء من الرجال دون النساء أمرا معروفا عند 

 :(1)المتنببة العرب، حتى لال لٌس بن عاصم فً سجاح
 وأصبحت أنبٌاء هللا ذكرانا            أضحت نبٌتنا أنثى نطٌؾ بها 
 (5)"على سجاح ومن باللوم أؼرانا                 فلعنة هللا واأللوام كلهم 

لرأ عاصم فً رواٌة حفص: نوحً إلٌهم بالنون. ولرأ البالون بالٌاء ٌوحى إلٌهم،  
 .(ٓٔ)ومعناهما واحد

ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  }أَفَلَْم ٌَِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض فٌََْنظُُروا َك
أفلم ٌسر هإالء المكذبون فً األرض فٌنظروا نظر تفكر وتدبر ما حلَّ باألمم  ، أي:"[5ٓٔ

 .(ٔٔ)"السابمٌن ومصارع المكذبٌن فٌعتبرون بذلن؟
ٌسر المشركون هإالء فٌنظروا إلى مصارع األمم الماضٌة  أي: أفلم لال الشوكانً:" 

 .(ٕٔ)فٌعتبروا بهم حتى ٌنزعوا عما هم فٌه من التكذٌب

                                                             

 .5ٓ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٕٓٔ/2(:صٕٔ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 البادٌة، أهل بٌوت واألخبٌة الخباء، وسط فً المابمة الخشبة وهو( : العٌن بفتح) العمود ،"العمود أهل" لوله(ٖ)

 .هنا السٌاق علٌه ٌدل كما البادٌة، أهل ٌعنً ،"العمود أهل" فموله
 .ٕٕٓٔ/2(:صٕٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
المحرر و ،2ٕٗ/ 5 المرطبًتفسٌر و ،5ٕ٘/ ٗ" المسٌر زاد، وٕٖٗ/ٕانظر: تفسٌر ابن ابً زمنٌن: (٘)

 5ٙ/ 1 الوجٌز:
 أحمد وصحح البراء، عن 52ٕ/ ٗ وفً هرٌرة، أبً عن ،ٓٗٗ/ ٕ ،2ٖٔ/ ٕ" المسند" فً أحمد أخرجه(ٙ)

 .(ٕٗٔٙ) ،(ٖٕٔٙ" )الجامع صحٌح: "وانظر ،ٕٗ/ 2ٔ ،(11ٕٖ: )رلم تحت إسناده شاكر
 .ٕٗٙ/ٕٔالتفسٌر البسٌط: (2)
، وفتح المدٌر ٕٖٖ/ٗ، وروح البٌان:5ٕٙ/ٗ، والبجر المحٌط فً التفسٌر:5ٓ٘/ٕالبٌت فً الكشاؾ: (1)

 ، وؼٌرها.2ٕ/ٖللشوكانً:
 فادعت حنٌفة، بنى لومها فً شرٌفة كانت المنذر، بنت وهً وعفا، سمح إذا سجح من امرأة علم: وسجاح
 لاتل وحشى ٌدي على فمتل عنه هللا رضى بكر أبو حاربه ثم لومها، فاتبعه الكذاب بمسٌلمة تزوجت ثم النبوة،
 .إسبلمها وحسن بعده فؤسلمت حمزة،
 .2ٕ/ٖفتح المدٌر: (5)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: بحر العلوم: (ٓٔ)
 .ٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .2ٕ/ٖفتح المدٌر: (ٕٔ)
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، ٌمول: }أَفَلَْم ٌَِسٌُروا فًِ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌعنً: المشركٌن المنكرٌن لنبوة دمحم  لال الواحدي:" 
 .(ٔ)"عتبروا بهماأْلَْرِض فٌََْنظُُروا{ إلى مصارع األمم المكذبة فٌ

من المكذبٌن بالرسل واآلٌات فٌحذروا تكذٌبن، أو من من المشؽوفٌن  لال البٌضاوي:" 
 .(ٕ)"بالدنٌا المتهالكٌن علٌها فٌملعوا عن حبها

فٌنظروا كٌؾ عذب هللا لوم نوح، ولوم لوط، ولوم صالح، واألمم التً  لال الحسن:" 
 .(ٖ)عذب هللا"
ٌٌْر ِللَِّذٌَن اتََّمْوا{ ]ٌوسؾ : }َولََداُر لوله تعالى:  ولَثواب الدار اآلخرة  ، أي:"[5ٓٔاآْلِخَرةِ َخ

 .(ٗ)"أفضل من الدنٌا وما فٌها للذٌن آمنوا وخافوا ربهم
 .(٘)"الحٌاة اآلخرة. خٌر للذٌن اتموا الشرن والمعاصً لال البٌضاوي:" 
 .(ٙ) المراد بهذه الدار: الجنة، أي: هً خٌر للمتمٌن من دار الدنٌا لال الشوكانً:" 
 .(2)[ ٌمول: بالٌة"5ٓٔن ابن عباس، لوله: " }ولدار اآلخرة خٌر{ ]ٌوسؾ: ع 
 .(1)[ ٌمول: الجنة"5ٓٔعن عكرمة، لوله: " }ولدار اآلخرة{ ]ٌوسؾ:  
 .(5)«وللدار اآلخرة» ولرئ: 
 .(ٓٔ)"أفبل تتفكرون فتعتبروا؟ ، أي:"[5ٓٔتَْعِملُوَن{ ]ٌوسؾ : }أَفَبَل لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"فتإمنون لال البؽوي:" 
 .(ٕٔ)"ٌستعملون عمولهم لٌعرفوا أنها خٌر لال البٌضاوي:" 
 .(ٖٔ)"فتستعملوا عمولكم لتعرفوا خٌرٌة دار اآلخرة فتتوسلوا إلٌها باالتماء لال اآللوسً:" 
بالتاء الفولٌة على الخطاب. ولرأ البالون  ،«تعملون أفبل»:ولرأ نافع وعاصم وٌعموب 
 .(ٗٔ)بالتحتٌة
 الفوابد:

إن هللا سبحانه لم ٌبعث نبٌّاً: بدوٌاً، وال ِجنٌِّّاً، وال امرأة، كما لال تعالى: }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن  -ٔ
ٌِْهْم ِمْن أَْهِل اْلمَُرى{ ]ٌوسؾ: من   [ .5ٓٔاآلٌةلَْبِلَن إِالَّ ِرَجاالً نُوِحً إِلَ

من أهل المرى أي من  -رضً هللا عنهم  -وشٌوخ الصحابة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فالنبً 
إن زاهراً بادٌتنا ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -المدن: مكة، والمدٌنة ... فهم حاضرة ولٌسوا بادٌة، ولد لال 

 .(٘ٔ)"ونحن حاضروه

                                                             

 .ٕٗٙ/ٕٔالتفسٌر البسٌط: (ٔ)
 .25ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .ٕٕٓٔ/2(:صٖٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .25ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .2ٕ/ٖفتح المدٌر: (ٙ)
 .ٕٕٓٔ/2(:صٕٗ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 . هكذا الترلٌم بالمطبوع!!ٕٕٓٔ/2(:صٕٙ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕ/ٖانظر: فتح المدٌر:  (5)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٕ٘/ٗتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .25ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .٘ٙ/2روح المعانً: (ٖٔ)
 .2ٕ/ٖانظر: فتح المدٌر:  (ٗٔ)
أن رجبل من أهل البادٌة كان اسمه زاهرا، وكان  ، عن انس :"5ٔ-5ٓ/ٕٓ(:ص1ٕٗٙٔأخرجه أحمد) (٘ٔ)

: " إن زاهرا ٌهدي إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الهدٌة من البادٌة، فٌجهزه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أراد أن ٌخرج، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص
، وكان رجبل دمٌما، فؤتاه النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوما وهو ٌبٌع متاعه، بادٌتنا، ونحن حاضروه ". وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌحبه

فاحتضنه من خلفه وال ٌبصره الرجل، فمال: أرسلنً من هذا، فالتفت فعرؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فجعل ال ٌؤلو ما ألصك 
 ٌمول: " من ٌشتري العبد؟ " فمال: ٌا رسول هللا، إذا وهللا النبً ملسو هيلع هللا ىلص ظهره بصدر النبً ملسو هيلع هللا ىلص، حٌن عرفه، وجعل

 .تجدنً كاسدا، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: " لكن عند هللا لست بكاسد أو لال: " لكن عند هللا أنت ؼال "
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، فإن وصفه علٌه الصبلة بؤنه بدوي - ملسو هيلع هللا ىلص -وْصُؾ النبً اآلٌة فٌها الرد على من  -ٕ
 .من حاضرة العرب ال من بادٌتها -ملسو هيلع هللا ىلص  -ُمنالضةٌ للمرآن الكرٌم فهو  والسبلم بالبدوي،

ذهب بعض العلماء إلى ة، ولد الرسالة من خصوصٌات الرجال ولٌس فً النساء رسول -ٖ
 ؼٌرهما.المرطبً وابن حزم و أن من النساء نبٌة. منهم:

أن الذكورٌة شرط فً الرسالة والنبوة، وعلٌه فإنه : والذي علٌه جمهور العلماء
واستدلوا بموله تعالى: }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن إِالَّ ِرَجاالً نُوِحً ، (ٔ)لٌس من النساء نبٌه

ٌِْهْم{  .إِلَ
ما كانت من األنبٌاء لموله تعالى:  -علٌها السبلم-ؤن مرٌم ب وٌستدل بهذه اآلٌة 

وإذا كان كذلن كان إرسال جبرٌل علٌه السبلم إلٌها {، وما أرسلنا من لبلن إال رجاال}
إما أن ٌكون كرامة لها، وهو مذهب من ٌجوز كرامات األولٌاء، أو إرهاصا لعٌسى 

اء علٌه علٌه السبلم، وذلن جابز عندنا، وعند الكعبً من المعتزلة، أو معجزة لزكرٌ
السبلم، وهو لول جمهور المعتزلة، ومن الناس من لال: إن ذلن كان على سبٌل النفث 
فً الروع واإللهام واإللماء فً الملب، كما كان فً حك أم موسى علٌه السبلم فً لوله 

 .(ٕ)[2]المصص:  {وأوحٌنا إلى أم موسى}
ٌة فمال عند لوله ن أن النساء لٌس منهن نبسعدي هذه المسؤلة وبٌّ الولد تناول 
ٌمَةٌ{ هُ ِصّدِ "....وهذا دلٌل على أن مرٌم لم تكن نبٌة بل [، فمال2٘]المابدة:تعالى: }َوأُمُّ

أعلى أحوالها الصدٌمٌة وكفى بذلن فضبًل وشرفاً، وكذلن سابر النساء لم ٌكن منهن نبٌه 
َما أَْرَسْلنَا ِمْن }وَ  ألن هللا تعالى جعل النبوة فً أكمل الصنفٌن فً الرجال كما لال تعالى:

ٌِْهْم{  .(ٖ)"لَْبِلَن إِالَّ ِرَجاالً نُوِحً إِلَ
 بٌان ثمرات التوحٌد والتموى فً الدنٌا واآلخرة. -ٗ
 المرآن

ًَ َمْن نََشاُء َواَل ٌَُردُّ  سُُل َوَظنُّوا أَن ُهْم لَْد كُِذبُوا َجاَءهُْم نَْصُرنَا فَنُّجِ ٌْؤََس الرُّ بَؤْسُنَا  }َحت ى إِذَا اْستَ
 [ٓٔٔ({ ]ٌوسؾ : َٓٔٔعِن اْلمَْوِم اْلُمْجِرِمٌَن )

  التفسٌر:
النصر على مكذبٌن، فإن الرسل لبلن ما كان ٌؤتٌهم النصر عاجبل  -أٌها الرسول-وال تستعجل 

لحكمة نعلمها، حتى إذا ٌبس الرسل من لومهم، وأٌمنوا أن لومهم لد كذبوهم وال أمل فً إٌمانهم، 
ن أجرم جاءهم نصرنا ع ند شدة الكرب، فننجً من نشاء من الرسل وأتباعهم، وال ٌَُردُّ عذابنا عمَّ

أ على هللا. وفً هذا تسلٌة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص.  وتجرَّ
ُسُل{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌْؤََس الرُّ ٌبس الرسل من إٌمان  ، أي:"[ٓٔٔ}َحتَّى إِذَا اْستَ
 .(ٗ)"لومهم
 .(٘)"أن ٌإمنوا ٌعنً: أٌسوا من إٌمان لومهمالسمرلندي:"لال أبو اللٌث  
لوهم فٌما أتوهم به  لال الطبري:أي:"  الذٌن أرسلناهم إلٌهم منهم أن ٌإمنوا باهلل، وٌصّدِ
 .(ٙ)هللا"من عند 
ٌخبر تعالى أن نصره ٌنزل على رسله ، صلوات هللا وسبلمه علٌهم  لال ابن كثٌر:" 

أجمعٌن ، عند ضٌك الحال وانتظار الفرج من هللا تعالى فً أحوج األولات إلى ذلن ، كما فً 

                                                             

 .2ٗٗ/ٙ حجر البن الباري وفتح ،5ٙٗ/ٕ :كثٌر نانظر: تفسٌر ا (ٔ)
 .2ٕٔ/1انظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .ٕٖٙ/ٕتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٗٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕبحر العلوم: (٘)
 .5ٕٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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ِ أاَل إِنَّ  ُسوُل َوالَِّذٌَن آَمنُوا َمعَهُ َمتَى نَْصُر َّللاَّ ِ  لوله تعالى : } َوُزْلِزلُوا َحتَّى ٌَمُوَل الرَّ نَْصَر َّللاَّ
 .(ٔ)[ٕٗٔلَِرٌٌب { ]البمرة : 

ُسُل{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً   ٌْؤََس الرُّ  ، ثبلثة وجوه:[ٓٔٔ}َحتَّى إِذَا اْستَ
، وابن (ٗ)، وأبو الصخر(ٖ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕ)أحدها : من لومهم أن ٌإمنوا، لاله ابن عباس

 .(٘)زٌد
  .(ٙ)"من أن ٌسلم لومهم لال ابن عباس وسعٌد بن جبٌر:" 
 .(2)"لما أٌست الرسل أن ٌستجٌب لهم لوُمهم ولال ابن عباس:" 
 .(1)"من لومهم أن ٌستجٌبوا لهم"ٌعنً:  لال مجاهد:" 
 .(5)"استٌبس الرسل أن ٌإمن لهم لومهم لال ابن زٌد:" 
 .(ٓٔ)"من إٌمان لومهم، أوعدتهم رسلهم العذاب فً الدنٌا، بؤنه نازل بهم لال مماتل:" 
}جاءهم  ،ٌمول: حتى إذا استٌبس الرسل من إٌمان ما وعدوا بهولال ابو الصخر: " 

 .(ٔٔ)"[ اآلٌةٓٔٔنصرنا{ ]ٌوسؾ: 
 .(ٕٔ)الثانً : أن ٌعذب لومهم ، لاله مجاهد

 .(ٖٔ)عن ابن عباس اٌضاوالثالث: استٌؤسوا من نصر لومهم.  وهذا مروي 
وأٌمنوا أن لومهم لد كذبوهم  ، أي:"[ٓٔٔ}َوَظنُّوا أَنَُّهْم لَْد كُِذبُوا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)"وال أمل فً إٌمانهم
 .(٘ٔ)"ظن لومهم أنهم جاإوهم بالكذب لال ابن عباس:" 
 .(ٙٔ)"وظنَّ لوُمهم أن الرسل لد َكذَبوهم فٌما وعدوا وكذبوا ولال ابن عباس اٌضا:" 
 .(2ٔ)"وظّن لوم الرسل أن الرسل لد َكذَبُوا لال سعٌد بن جبٌر:" 
ٌا أبا عبد هللا، آٌة بلؽت منً كل "مسلم بن ٌسار، سؤل سعٌد بن جبٌر ؛ فمال: روي أن  

لموُت، أن تظّن الرسل أنهم لد ، فهذا ا{حتى إذا استٌؤس الرسل وظنوا أنهم لد كذبوا}مبلػ: 
كُِذبوا، أو نظّن أنهم لد َكذَبوا، مخففة! لال: فمال سعٌد بن جبٌر: ٌا أبا عبد الرحمن، حتى إذا 

جاءهم نصرنا فنجى }استٌؤس الرسل من لومهم أن ٌستجٌبوا لهم، وظن لوُمهم أن الرسل كذبتهم 
مسلم إلى سعٌد، فاعتنمه ولال: فّرج هللا  . لال: فمام{من نشاء وال ٌرد بؤسنا عن الموم المجرمٌن

 .(1ٔ)"عنن كما فّرجت عنً

                                                             

 .ٕٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٕٔٔ/2(:ص2ٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 52ٕ/ٙٔ(:ص5515ٔ.انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٕٕٔ/2(:صٕٗٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)(ٗ)
 .ٕٕٕٔ/2(:صٕ٘ٙٓٔتفسٌر ابن ابً حاتم)انظر: (٘)
، ووانظر: لول سعٌد بن جبٌر فً ٕٕٔٔ/2(:ص5ٕ٘ٓٔانظر: لول ابن عباس فً تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)

 .52ٕ/ٙٔ(:ص5515ٔتفسٌر الطبري)
 .5ٕٙ/ٙٔ(:ص5512ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٓٗتفسٌر مجاهد:  (1)
 .ٕٕٕٔ/2(:صٕ٘ٙٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٖ٘/ٕمماتل بن سلٌمان: تفسٌر (ٓٔ)
 .ٕٕٕٔ/2(:صٕٗٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .22ٗ/ٕ، وزاد المسٌر:15/ ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .51ٕ/ٙٔ(:ص555ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .52ٕ/ٙٔ(:ص555ٖٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .51ٕ/ٙٔ(:ص555٘ٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .52ٕ/ٙٔ(:ص5515ٔاخرجه الطبري) (2ٔ)
 .ٖٔٓ/ٙٔ(:ص5ٕٓٓٓأخرجه الطبري) (1ٔ)
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 :(ٔ)، وجوه من المراءة والتفسٌر[ٓٔٔ}َوَظنُّوا أَنَُّهْم لَْد كُِذبُوا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  
 :(ٔ)والتفسٌر

ٌّان وأبو عمرو وابن كُِذبُواالوجه األول: } {، بضم الكاؾ وكسر الذال وتشدٌدها، لرأ بها الحرم
، هذا «الٌمٌن»والمعنى: وتٌمن الرسل أن لومهم لد كذبوهم، فٌكون الظن ها هنا بمعنى عامر، 

 .(ٗ)، ولتادة(ٖ)، وعطاء(ٕ)لول الحسن
 :(٘)وفً هذه المراءة تفسٌران 

أن األمم لد كذبوهم تكذٌبا ال ٌرجى بعد إٌمانه،  -ٌعنً الرسل -وظنوا أي أٌمنوا التفسٌر األول:
 .(ٙ)وهذا معنى لول لتادة. والظن لمعنى الٌمٌن
حتى إذا استٌؤس الرسل ممن كذبهم من لومه أن ٌصدلوهم، وظنوا أن من  :معناه التفسٌر الثانً:

 . آمن بهم من لومهم لد كذبوهم وارتدوا عن دٌنهم لشدة المحنة والببلء علٌهم استبطاء النصر
والمعنى: ظن لومهم أن ، عاصم، وحمزة، والكسابًبها لرأ  خفٌفة،« كذبوا»الوجه الثانً: 

 .الرسل لد كذبوا فٌما وعدوا به من النصر
 وذكروا فً هذه المراءة وجهان:

 . وعٌد العمابالنصر وظن لومهم أن الرسل لد كذبتهم فً الوجه االول: أي: 
: لال تعالىبشرا فضعفوا وٌبسوا وظنوا أنهم لد أخلفوا، أن الرسل كانوا  :معناهالوجه الثانً: 
. وهذا المول منسوب إلى [ٕٗٔالرسول والذٌن آمنوا معه متى نصر هللا{ ]البمرة: }حتى ٌمول 
 .(2)"جبٌر وابن ،مسعود وابن"ابن عباس، 
 األنبٌاء على ؼلٌظة عبارة فإنها هإالء عن ٌصح أال ٌنبؽً وهذا لال السمٌن الحلبً:" 
 .(1)"ذلن من األنبٌاء وحاشى السبلم، علٌهم
ظن الرسل، وذلن بعٌد فً  :أي ،(5)وظنوا أنهم لد أخلفوا :ولد لال بعضهم لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)"فً صفة الرسل
 .(ٔٔ)"لم ٌوعد شٌبا أخلؾ فٌه" –ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌروى عن عابشة أن النبً  

عروة بن الزبٌر، " أنه سؤل عابشة زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص ورضً هللا عنها، لال: أرأٌت عن 
« كذبوا»، أم «كذبوا»هللا تعالى: }حتى إذا استٌبس الرسل وظنوا أنهم لد كذبوا{ ألول 
، تعنً بالتشدٌد، فملت: وهللا لمد استٌمنوا أن لومهم لد كذبوهم، «كذبوا»فمالت: بل  ؟بالتخفٌؾ

وما هو بالظن، فمالت: أجل لعمري لمد استٌمنوا ذلن، فملت: فلعلها: }وظنوا أنهم لد كذبوا{ 
فمالت: معاذ هللا لم تكن الرسل لتظن ذلن بربها، للت: وما هذه اآلٌة؟ لالت: هم  ،[ٓٔٔ ]ٌوسؾ:

أتباع الرسل الذٌن آمنوا وصدلوهم، وطال علٌهم الببلء واستؤخر عنهم النصر، حتى إذا استٌبس 
الرسل ممن كذبهم من لومهم، وظن الرسل أن أتباعهم عندما كذبوهم جاءهم نصر هللا عند 

 .(ٕٔ)ذلن"

                                                             

، وزاد 15/ٖ، والنكت والعٌون:ٕٖ٘-ٖٔ٘، والسبعة فً المراءات:ٕٖٔ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج:  (ٔ)
 .22ٗ/ٕالمسٌر:
 .22ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .22ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .22ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .1ٙٗ/ٗانظر: مختصر تفسٌر البؽوي: (٘)
 .22ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .1ٙٗ/ٗ، ومختصر تفسٌر البؽوي:ٙٙ٘/ٙانظر: الدر المصون: (2)
 .ٙٙ٘/ٙالدر المصون: (1)
 .ٕٕٔٔ/2(:صٕٔٙٓٔانظر نحو هذا المعنى فً  تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 . ٕٖٔ/ٖمعانً المرآن:(ٓٔ)
 . ٕٖٔ/ٖمعانً المرآن:(ٔٔ)
 .ٕٕٔٔ/2(:صٕٓٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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خفٌفة، وتؤوٌلها  {،وظنوا أنهم لد كُِذبوا"}عن عبد الرحمن بن معاوٌة، عن ابن عباس:  
 .(ٔ)"عنده: وظن الموُم أن الرسل لد كذبوا

، (ٖ)، ومجاهد(ٕ)أبو رزٌنبها بفتح الكاؾ والذال خفٌفة، لرأ « كذبوا»والوجه الثالث: 
 .والمعنى: ظن لومهم أٌضا أنهم لد كذبوا ،(ٗ)والضحان
وظن المرسل إلٌهم أن الرسل لد كذبوهم فٌما لالوا عن هللا من  ابو حٌان:أي:"لال  
 .(٘)"على بابه« الظن»العذاب و

 .(ٙ)"وظن لوم الرسل أن الرسل لد كذبت فٌما جاءت به لال ابن عباس:"
ٌحٌى بن سعٌد، لال: " جاء رجل إلى الماسم بن دمحم، فمال: إن دمحم بن كعب عن  

اآلٌة: " }حتى إذا استٌبس الرسل وظنوا أنهم لد كذبوا{ فمال الماسم: فؤخبره  المرظً، ٌمول: هذه
عنً، إنً سمعت عابشة زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص تمول: }حتى إذا استٌبس الرسل وظنوا أنهم لد كذبوا{ 

 .(2)"«كذبتهم أتباعهم»تمول: 
 من نصرهم إٌاهم ظن لومهم المشركون: إن لد كذبوا ما وعدهم هللا ولال ابن زٌد:" 

 .(1)"علٌهم وأخلفوا
، بالتثمٌل والبالون بالتخفٌؾ» كذبوا «الكوفٌون لرأ{ كذبوا: }لوله :الحلبً السمٌن لال

 عنها هللا رضً عابشة عن إنكارها وروي فٌها، الناس ألوال فاضطربت التخفٌؾ لراءة فؤما
 هذه لتواتر عنها ٌصح ال أن ٌنبؽً وهذا، (5)«بربها ذلن لتظن الرسل ٌكن لم هللا معاذ»:لالت
 .المراءة

  :أوجه بؤربعة الناس وجهها ولد
 عالبة كان كٌؾ: }لوله فً لتمدمهم إلٌهم المرسل على عابد{ وظنوا}فً الضمٌر أن: أجودها
« أنهم»فً والضمٌر. إلٌه مرسبل تستدعً الرسل وألن ،[5ٓٔ: ٌوسؾ{ ]لبلهم من الذٌن

 أرسلوا من كذبهم: أي كذبوا، لد الرسل أن إلٌهم المرسل وظن: أي الرسل، على عابد«كذبوا»و
 .علٌهم وبنصرهم بالوحً إلٌه
 . الرسل على عابدة الثبلثة الضمابر أن: الثانً

 لد أنهم وظنوا النصر من استٌبسوا إذا حتى» :الوجه هذا تمرٌر فً الزمخشري لال
 ورجاء صادق رجاء لمولهم رجاإهم أو ٌنصرون أنهم حدثتهم حٌن أنفسهم كذبهم: أي كذبوا،
 تطاولت لد وتؤمٌله هللا من النصر وانتظار الكفار، من والعداوة التكذٌب مدة أن: والمعنى كاذب،
 (ٓٔ)«نصرنا فجاءهم الدنٌا فً لهم نصر أال وتوهموا المنوط، استشعروا حتى وتمادت، علٌهم
 . انتهى

« التوهم» بمعنى« الظن» وجعل رجاإهم، وإما أنفسهم، إما: الممدر الفاعل جعل فمد 
 .المتٌمن فً استعماله وهو مجازه وعن الطرفٌن، أحد ترجح وهو األصلً معناه عن فؤخرجه
 هذا وإلى الترجٌح، من بابه على« الظن»و الرسل، على عابدة أٌضا كلها الضمابر أن: الثالث
 ٌنبؽً وهذا ظنهم، وساء فضعفوا بشر والرسل: لالوا جبٌر، وابن مسعود وابن عباس ابن نحا

                                                             

 .51ٕ/ٙٔ(:ص5555ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .22ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .22ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .22ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .ٖٖٙ/ٙالبحر المحٌط: (٘)
 .ٕٕٔٔ/2(:صٕٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٔٔ/2(:صٖٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕٕٔ/2(:صٕ٘ٙٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٕٔٔ/2(:صٕٓٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٓٔ٘/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
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 ذلن، من األنبٌاء وحاشى السبلم، علٌهم األنبٌاء على ؼلٌظة عبارة فإنها هإالء عن ٌصح أال
 .ذلن من شًء إلى األنبٌاء تنسب أن وأعظموا التؤوٌل، هذا كثٌرة وجماعة عابشة ردت ولذلن

 وٌهجس بالبال ٌخطر ما بالظن أراد فمد عباس ابن عن هذا صح إن»: الزمخشري لال
 ترجٌح هو الذي الظن وأما البشرٌة، علٌه ما على النفس وحدٌث الوسوسة شبه من الملب فً
 أعرؾ هم الذٌن هللا رسل بال فما المسلمٌن، من رجل على جابز فؽٌر اآلخر على الجابزٌن أحد
  (ٔ)«بربهم؟

 من الوسوسة فإن الوسوسة؛ شبه ببالهم خطر: ٌمال أن أٌضا ٌجوز وال: )السمٌن(للت
 .منه معصومون وهم الشٌطان

 أممهم هللا وعد الذٌن الرسل ظن: المعنى أن إلى ذاهب ذهب إن: »أٌضا الفارسً ولال
 صالحً إلى وال األنبٌاء إلى[ مثله ٌنسب أن ٌجوز ال] عظٌما أتى فمد فٌه كذبوا لد لسانهم على
 أخلفوا؛ لد أنهم فظنوا ضعفوا لد الرسل أن إلى ذهب عباس ابن أن زعم من وكذلن هللا، عباد
 . (ٕ)«لكلماته مبدل وال المٌعاد ٌخلؾ ال تعالى هللا ألن

 لد أنهم وؼلبوا ضعفوا حٌن وظنوا معناه»: لال أنه أٌضا عباس ابن عن روي ولد
 ٌمول حتى وزلزلوا: }تعالى لوله وتبل بشرا كانوا: ولال النصر من به هللا وعدهم ما أخلفوا
 [.ٕٗٔ :البمرة{ ]الرسول
 كذبوهم لد الرسل أن إلٌهم المرسل وظن: أي إلٌهم، المرسل إلى ترجع كلها الضمابر أن: الرابع
 من المشهور هو وهذا لبل، العماب من بهم ٌإمن لم من به ٌوعدون وفٌما النبوة من ادعوه فٌما
 الرسل على الضمابر عود ٌجوز وال: لالوا ومجاهد جبٌر وابن مسعود وابن عباس ابن تؤوٌل
 لومهم من الرسل استٌبس إذا نعم: لال عنها سبل حٌن جبٌر ابن أن وٌحكى. معصومون ألنهم
 وكان مزاحم بن الضحان فمال «كذبوهم لد الرسل أن إلٌهم المرسل وظن ٌصدلوهم، أن

 .«للٌبل كان الٌمن إلى هذه فً رحلت لو»: حاضرا
 الرسل وظن: أي الرسل، على كلها الضمابر تعود أن وهو فواضحة التشدٌد لراءة وأما

 أنها»: عابشة عن البخاري صحٌح وفً علٌهم، الببلء لطول به جاإوا فٌما أممهم كذبهم لد أنهم
 إذا حتى النصر عنهم واستؤخر الببلء علٌهم طال وصدلوا بهم آمنوا الذي األنبٌاء أتباع هم: لالت
 عند هللا نصر جاءهم كذبوهم لد لومهم أن الرسل وظنت لومهم، من كذبهم ممن الرسل استٌبس
 . (ٖ)«ذلن

 بابه، على ٌكون أن ٌجوز هنا والظن المراءتٌن، معنى ٌتحد وبهذا: )السمٌن الحلبً(للت
 .تمدم حسبما التوهم بمعنى ٌكون وأن الٌمٌن بمعنى ٌكون وأن

 هذه على والضمٌر للفاعل، مبنٌا بالتخفٌؾ «كذبوا» ومجاهد والضحان عباس ابن ولرأ
 المرسل ظن: أي الرسل، على عابد{ كذبوا لد أنهم} وفً األمم على عابد «ظنوا» فً المراءة
 الضمٌر ٌعود أن وٌجوز العماب، من أو النصر من به وعدوهم فٌما كذبوهم لد الرسل أن إلٌهم
 األمم أن الرسل وظن: أي ،[إلٌهم] المرسل على{ كذبوا لد أنهم} وفً الرسل على «ظنوا» فً

 .واضح الٌمٌن بمعنى هنا والظن به، ٌإمنون أنهم من به وعدوهم فٌما كذبتهم
 لد األمم أن ظنوا الرسل بؤن :وأوله للفاعل، مبنٌا مشددا لرىء أنه البماء أبو ونمل
 . كذبوهم

: معناه لكان مشددا بهذا لرىء ولو» للفاعل المبنً لراءة حكى ما بعد: الزمخشري ولال
 جوز لد وكان ؼرٌبة، وهً لراءة ٌحفظها فلم ،(ٗ)«موعدهم فً كذبوهم لومهم أن الرسل وظن
 وما إلٌهم المرسل على األول ٌعود وأن الرسل، على تعود كلها الضمابر أن المتمدمة المراءة فً
 الرسل وظن: على للفاعل البناء على بالتخفٌؾ« كذبوا» مجاهد ولرأ»: فمال الرسل على بعده

                                                             

 .ٓٔ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٗٗ/ٗالحجة للمراء السبعة: (ٕ)
 .ٕٕٔٔ/2(:صٕٓٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٓٔ٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
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 لومهم أن على وإما عباس، ابن تؤوٌل على إما: النصرة من لومهم به حدثوا فٌما كذبوا لد أنهم
 المرسل وظن: أو لومهم عند كاذبٌن فٌكونون كذبتمونا لد: لهم لالوا أثرا لموعدهم ٌروا لم إذا
 .(ٕ)"(ٔ)«كذبوا لد الرسل أن إلٌهم

 .(ٖ)"جاءهم نصرنا عند شدة الكرب ، أي:"[ٓٔٔ}َجاَءهُْم َنْصُرَنا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)لال: العذاب " {،جاءهم نصرنا} عن ابن عباس:" 
 ، وجهان:[ٓٔٔ}َجاَءهُْم نَْصُرنَا{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(2)، وابن زٌد(ٙ)، ومجاهد(٘)أحدهما : جاء الرسل نصر هللا تعالى. لاله ابن عباس
 .(1)لول ابن عباس أٌضاالثانً : جاء لومهم عذاب هللا تعالى، وهو 

أن مدة التكذٌب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من هللا  :المعنى لال الزمخشري:" 
وتؤمٌله لد تطاولت علٌهم وتمادت، حتى استشعروا المنوط وتوهموا أن ال نصر لهم فً الدنٌا، 

 .(5)"فجاءهم نصرنا فجؤة من ؼٌر احتساب
ًَ َمْن نَشَ لوله تعالى:  فننجً من نشاء من الرسل  ، أي:"[ٓٔٔاُء{ ]ٌوسؾ : }فَنُّجِ
 .(ٓٔ)"وأتباعهم
 .(ٔٔ)"فننجً الرسل ومن نشاء لال ابن عباس:" 
 »والٌاء التً فً َساِكنة و والثانٌةبنونٌن األولى َمْضُموَمة  ،«فننجى من نَشاء»ولرئ: 
 . (ٕٔ)َساِكنة ،«فننجى

 ، لال ابو بكر:ٌدؼم ،«من نَشاء فنجً»وروى نصر بن على َعن أَبٌِه َعن أَبى َعْمرو 
ٌَْس َهذَا موضعا ٌدؼم فٌِِه ِإنََّما أََراَد أَنََّها محذوفة النُّون الثَّانٌَِة فى  َوَهذَا ؼلط فى لَْوله ٌدؼم لَ
ة َساِكنة َواَل ٌجوز إدؼام المتحرن فى  ََ اْلكتاب وهى فى اللَّْفظ بنونٌن األولى متحركة َوالثَّانًِ

لنُّون الثَّانٌَِة َساِكنة والساكن اَل ٌدؼم فٌِِه متحرن َوَكذَِلَن النُّون اَل تُْدَؼم فى اْلِجٌم فَمن السَّاِكن أِلَن ا

 .(ٖٔ)لَاَل ٌدؼم فَُهَو ؼلط
مشددة الجٌم  ،«فنجً من نشاء» :ولرأ ابن عامر وعاصم فى رواٌة أبى بكر وحفص

مفتوحة الٌاء بنون واحدة على مالم ٌسم فاعله وروى الحسن بن الٌتٌم عن أبى حفص عمرو بن 
وروى هبٌرة عن حفص عن عاصم ، بنون واحدة «فنجً»الصباح عن أبى عمر عن عاصم 
 .(ٗٔ)وهذا ؼلط، لال أبو بكر: فننجى بنونٌن مضمومة وخفٌفة
ن نشاء المإمنون، ألنهم الذٌن ٌستؤهلون أن والمراد ب م ،«فنجا»ولرأ ابن محٌصن: 

 .(٘ٔ){وال ٌرد بؤسنا عن الموم المجرمٌن}ٌشاء نجاتهم. ولد بٌن ذلن بموله 
وال ٌُردُّ عذابنا  ، أي:"[ٓٔٔ}َواَل ٌَُردُّ بَؤْسَُنا َعِن اْلمَْوِم اْلُمْجِرِمٌَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"وبطشنا عن المجرمٌن إذا نزل بهم

                                                             

 المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٔ)
 .ٙٙ٘/ٙالدر المصون: (ٕ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٕٕٔ/2(:ص2ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٕٔ/2(:صٕٙٙٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)51ٕ/ٙٔ(:ص5552ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٓٔ/ٙٔ(:صٖٕٙٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٖٓ/ٙٔ(:صٕ٘ٔٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕٕٔ/2(:ص2ٕٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٓٔ٘/ٕالكشاؾ: (5)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٕٕٔ/2(:ص1ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٖ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٕٔ)
 .ٕٖ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٖٔ)
 .ٕٖ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٗٔ)
 .ٓٔ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (٘ٔ)
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وذلن أن هللا، بعث الرسل فدعوا لومهم وأخبروهم أنه من أطاع هللا  ابن عباس:"لال  
 .(ٕ)"نجً، ومن عصاه عذب وؼوى

 الفوابد:
 بٌان سنة هللا تعالى فً تؤخر النصر على رسله وعباده المإمنٌن زٌادة فً اإلعداد -ٔ

 والتمحٌص ثم ٌؤتً نصر هللا فٌعز أولٌاء هللا وٌذل أعداءه.
هى الولوؾ فى وجه هذا الظبلم الزاحؾ، والتصدى لتلن الموى العاتٌة أن مهمة الرسل  -ٕ

من لوى الشر والعدوان، وأنهم مطالبون بؤن ٌثبتوا، وٌصبروا، وٌصابروا. فإن نصر 
 .هللا آت ال رٌب فٌه

 التندٌد باإلجرام وهو اإلفساد للعمابد واألخبلق والشرابع واألحكام. -ٖ
ان ال ٌضر، بل هو صرٌح اإلٌمان إذا كان مع أن ما ٌمع فً الملب من خواطر الشٌط -ٗ

ُسُل َوَظنُّوا أَنَُّهْم لَْد كُِذبُوا َجاَءهُْم  ٌْؤََس الرُّ الكراهة أخذا من لوله تعالى: }َحتَّى إِذَا اْستَ
 .نَْصُرَنا{ اآلٌة

 المرآن
ٌِْه }لَمَْد َكاَن فًِ لََصِصِهْم ِعْبَرةٌ َِلُوِلً اَْلَْلبَاِب َما َكاَن َحِدٌثًا ٌُفْ  ٌَْن ٌََد تََرى َولَِكْن تَْصِدٌَك ال ِذي بَ

ٍء َوهًُدى َوَرْحَمةً ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن ) ًْ  [ٔٔٔ({ ]ٌوسؾ : َٔٔٔوتَْفِصٌَل كُّلِ َش

 التفسٌر:
لمد كان فً نبؤ المرسلٌن الذي لصصناه علٌن وما حلَّ بالمكذبٌن عظة ألهل العمول السلٌمة. ما 

مكذوًبا مختلَمًا، ولكن أنزلناه مصدلًا لما سبمه من الكتب السماوٌة، وبٌانًا كان هذا المرآن حدٌثًا 
لكل ما ٌحتاج إلٌه العباد من تحلٌل وتحرٌم، ومحبوب ومكروه وؼٌر ذلن، وإرشاًدا من 

 الضبلل، ورحمة ألهل اإلٌمان تهتدي به للوبهم، فٌعملون بما فٌه من األوامر والنواهً.

 سبب النزول:
روى بن جبٌر عن الضحان عن ابن عباس لال: نزلت هذه اآلٌة فً تلبٌة لال الثعلبً:" 

مشركً العرب وكانوا ٌمولون فً تلبٌتهم: لبٌن ال شرٌن لن إال شرٌن هو لن، تملكه وما ملن، 
وكان فٌها ٌخزونن من تلبً: فؤجب ٌا هللا لوال أن بكرا دونن بنً ؼطفان وهم ٌلونن، ٌنزل 

نن، ما زال منا ؼنجا ٌؤتونن، وكانت تلبٌة حرمهم: خرجنا عبادن الناس طرؾ الناس وٌخزو
وهم تبلدن، وهم لدٌما عمروا ببلدن، ولد تعادوا فٌن من ٌعادن، وكانت تلبٌة لرٌش: ]اللهم 

، وكانت تلبٌة حمدان وؼسان ولضاعة  (ٖ)لبٌن، ال شرٌن لن إال شرٌكا هو لن تملكه وما ملن[
نحن عبادن الٌمانً إنا نحج ثانً ]على الطرٌك الناجً نحن نعادي[ جبنا  وجذام وتلمٌن وبهرا:

 فً التلبٌة. :ٌعنً {،وما ٌإمن أكثرهم باهلل إال وهم مشركون} :. فؤنزل هللا (ٗ)إلٌن حادي
ولال: لما سمع المشركون ما لبل هذه اآلٌة من اآلٌات لالوا: فإنا نإمن باهلل الذي خلك 

 .(٘)"أن له شرٌكا، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة هذه األشٌاء ولكنا نزعم
لمد كان  ، أي:"[ٔٔٔ}لَمَْد َكاَن فًِ لََصِصِهْم ِعْبَرةٌ أِلُوِلً اأْلَْلبَاِب{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"فً نبؤ المرسلٌن الذي لصصناه علٌن وما حلَّ بالمكذبٌن عظة ألهل العمول السلٌمة
لال: لذوي  {،ألولً األلباب} ،لال: معرفة، }عبرة{عباس، فً لوله: " ابن عن  
 .(2)العمول"

                                                                                                                                                                              

 .ٗٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٕٕٔ/2(:ص5ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٔٓ٘/ 5ٔ: دمشك وتارٌخ ،5ٗٔ: / لؤلزرلً مكة أخبار عن ٌادة(ٖ)
 ذكره عما اختبلؾ وفٌها ٕ٘٘/ ٔ: الٌعموبً تارٌخ فلٌراجع مفصبل العرب من لبٌلة كل تلبٌة الٌعموبً ذكر(ٗ)

 .هنا المصنؾ
 .ٕٕٙ/٘الكشفو البٌان: (٘)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٕٕٔ/2(:ص2ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
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 .(ٔ)لٌوسؾ وإخوته" :ٌعنً، عن مجاهد: " }عبرة ألولً األلباب{ 
فً »:للرسل، وٌنصره لراءة من لرأ  {لصصهم}الضمٌر فً  لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)"«ٌوسؾ وإخوته»هو راجع إلى  بكسر الماؾ. ولٌل:« لصصهم
ما كان هذا المرآن حدٌثًا  ، أي:"[َٔٔٔكاَن َحِدٌثًا ٌُْفتََرى{ ]ٌوسؾ :  }َمالوله تعالى: 

 .(ٖ)"مكذوبًا مختلًَما
ص لال الطبري:"   .(ٗ)"ٌمول تعالى ذكره: ما كان هذا المول حدٌثًا ٌختلك وٌُتَكذَّب وٌُتََخرَّ
ص  .(ٗ)"وٌُتََخرَّ
أي: ٌختلك وٌصنع؛ هذا جواب لمول المشركٌن: }إن هذا إال إفن  لال ابن ابً زمنٌن:" 
 .(٘)"أي: كذب اختلمه دمحم ،افتراه{
 .(ٙ)"أي: ما كان هذا المرآن حدٌثا ٌتموله بشر لال الواحدي:" 
 .(2)"الكذب«: الفرٌة» "لال لتادة: 
 ، وجهان:[ٔٔٔ}َما َكاَن َحِدٌثًا ٌُْفتََرى{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(5)، واختاره الزمخشري(1)أحدهما : ٌعنً: المرآن ، لاله لتادة
 .(ٔٔ)، واختاره السمعانً(ٓٔ)الثانً : لما كان لبله من الخبر عنه، لاله ابن إسحاق

 .(ٕٔ)"ٌعنً: لصة ٌوسؾ لال السمعانً:" 
ٌِْه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:  ٌَْن ٌََد ولكن أنزلناه مصدلًا  ، أي:"[ٔٔٔ}َولَِكْن تَْصِدٌَك الَِّذي بَ

 .(ٖٔ)"لما سبمه من الكتب السماوٌة
 .(ٗٔ) "من التوراة واإلنجٌل لال ابن ابً زمنٌن:" 
 .(٘ٔ)"لبله من الكتب السماوٌة :أى لال الزمخشري:" 
 .(ٙٔ)"أي: ٌصدق ما لبله من التوراة واإلنجٌل بموافمة األخبار لال الواحدي:" 

ٌمول: ولكنه تصدٌك الذي بٌن ٌدٌه من كتب هللا التً أنزلها لبله على  لال الطبري:" 
ق ذلن كله وٌشهد علٌه أّن جمٌعه حك من عند  أنبٌابه، كالتوراة واإلنجٌل والزبور، ٌصّدِ

 .(2ٔ)"هللا
ٌِْه{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى:وفً   ٌَْن ٌََد  :(1ٔ)، وجهان[ٔٔٔ}َولَِكْن تَْصِدٌَك الَِّذي بَ

مصدَّق لما لبله من التوراة واإلنجٌل وسابر كتب هللا تعالى ، وهذا تؤوٌل من زعم أحدهما : أنه 
 أنه المرآن.
 .(ٔ)فالمرآن ٌصدق الكتب التً لبله وٌشهد علٌها " لال لتادة:" 

                                                             

 .ٖٕٕٔ/2(:ص2ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٔٔ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٗٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٗ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 .5ٖٙ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٙٔ(:صٕٕٗٓٓأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٕٕٔ/2(:ص2ٕٕٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٔٔ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (5)
 .ٖٕٕٔ/2(:ص2ٖٕٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٗ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .2ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٖٗ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٗٔ)
 .ٔٔ٘/ٕالكشاؾ: (٘ٔ)
 .5ٖٙ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٙٔ)
 .ٖٗٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .5ٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
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 الثانً : ٌعنً: ولكن ٌصّدله ما لبله من كتب هللا تعالى ، وهذا لول من زعم أنه المصص.
ٍء{ ]ٌوسؾ : }َوتَْفِصٌَل لوله تعالى:  ًْ وبٌاًنا لكل ما ٌحتاج إلٌه العباد  ، أي:"[ُٔٔٔكّلِ َش

 .(ٕ)"من تحلٌل وتحرٌم، ومحبوب ومكروه وؼٌر ذلن
 .(ٖ) "أي: تبٌٌن }كل شًء{ من الحبلل والحرام واألحكام لال ابن ابً زمنٌن:" 
 .(ٗ)"ٌعنً: من الحبلل والحرام، واألمر والنهً، والوعد والوعٌد لال السمعانً:" 
ٌمول تعالى ذكره: وهو أًٌضا تفصٌل كل ما بالعباد إلٌه حاجة من بٌان  لال الطبري:" 

 .(٘)"أمر هللا ونهٌه، وحبلله وحرامه، وطاعته ومعصٌته
 .(ٙ)"ٌحتاج إلٌه من أمور الدٌن"أي: لال الواحدي:  
من تحلٌل وتحرٌم ، ومحبوب ومكروه ، وؼٌر ذلن من األمر بالطاعات  لال ابن كثٌر:" 

والواجبات والمستحبات، والنهً عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات ، واإلخبار عن 
األمور على الجلٌة ، وعن الؽٌوب المستمبلة المجملة والتفصٌلٌة ، واإلخبار عن الرب تبارن 

 .(2)"ٌهه عن مماثلة المخلولاتوتعالى باألسماء والصفات ، وتنز
 .(1)"حبلله وحرامه وطاعته ومعصٌته" ،ن لتادة، لوله: " }وتفصٌل كل شًء{ع 
وإرشاًدا من الضبلل،  ، أي:"[ٔٔٔ}َوهًُدى َوَرْحَمةً ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ ]ٌوسؾ : لوله تعالى: 

 .(5)"ورحمة ألهل اإلٌمان تهتدي به للوبهم، فٌعملون بما فٌه من األوامر والنواهً
ٌصدلون بما جاء به دمحم صلى  وهدى بٌانا }ورحمة لموم ٌإمنون{ "أي:  لال الواحدي: 

 .(ٓٔ)"هللا علٌه وسلم
 .(ٔٔ)"معناه: بٌان ونعمة لموم ٌإمنون لال السمعانً:" 
تهتدي به للوبهم من الؽً إلى الرشاد ، ومن الضبللة إلى السداد ،  كثٌر:"لال ابن  

 .(ٕٔ)" وٌبتؽون به الرحمة من رب العباد ، فً هذه الحٌاة الدنٌا وٌوم المعاد

ورشاده لمن جهل سبٌل الحك فعمً  ٌمول تعالى ذكره: وهو بٌان أمره، لال الطبري:" 
لمن آمن به وعمل بما فٌه، ٌنمذه من سخط هللا  {ورحمة، }عنه،  إذا اتبعه فاهتدى به من ضبللته

ثه فً اآلخرة جنانه، والخلوَد فً النعٌم الممٌم  ، ٌمول: لموم {لموم ٌإمنون}وألٌم عذابه، وٌوّرِ
لون بالمرآن وبما فٌه من وعد هللا ووعٌده، وأمره ونهٌه، فٌعملون بما فٌه من أمره،  ٌصّدِ

 .(ٖٔ)"وٌنتهون عما فٌه من نهٌه
 .(ٗٔ)[ أن جعلكم من أهل المرآن "ٔٔٔعن أبً سعٌد، فً لوله: " }ورحمة{ ]ٌوسؾ:  
 .(٘ٔ)[ لال: رحمته المرآن "ٔٔٔعن أبً العالٌة، فً لوله: " }ورحمة{ ]ٌوسؾ:  
[ أي: مؽفرة لما ٖٕٓعن ابن إسحاق: " }وهدى ورحمة لموم ٌإمنون{ ]األعراؾ:  
 .(ٔ)ارتكبوا "

                                                                                                                                                                              

 .ٖٕٕٔ/2(:ص2ٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٖ)
 .2ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٙ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٙ)
 .2ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٕٕٔ/2(:ص2ٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٖٙ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٓٔ)
 .2ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 . والخبر ؼٌر مرلم بالمطبوع!!ٖٕٕٔ/2أخرجه ابن أبً حاتم: (ٗٔ)
 .ٕٕٗٔ/2(:ص22ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
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[ أي: مؽفرة ٖٕٓوهدى ورحمة لموم ٌإمنون{ ]األعراؾ: : "}اٌضا عن دمحم بن إسحاق 
لما ارتكبوا فٌه من الحدث ولما اختلفوا فٌه من الحدٌث عنه، والمطٌعة، ومعرفة بمدر هللا ولطفه، 
وما خلص إلى ٌوسؾ وٌعموب من رحمته بعد الببلء الذي ابتبلهما به حتى رد كل واحد منهما 

ٌه ذنبه وجرمه، وإلرارا له بفضله وعلمه وتجاوزه إلى صاحبه، وعرؾ كل امرئ ممن بؽى عل
 .(ٕ)وللة تثرٌبه علٌهم فٌما صنعوا به"

 بٌان فضل المرآن وما فٌه من الهدى والرحمة لمن طلب ذلن منه. -ٔ
 المإمنون باعتبار أنهم أحٌاء هم الذٌن ٌنتفعون بهداٌة المرآن ورحمته. -ٕ
 الحمابك بطرق شتى منها:تعظٌم اإلسبلم لعمل العمل فً سبٌل الوصول إلى  -ٖ
الثناء على أصحاب العمل الذٌن ٌستعملونه فً الحكم على األشٌاء والتعامل معها: فاهلل  - أ

سبحانه ٌخاطب أصحاب العمول حٌنما ٌذكر أحكامه ألنهم هم الذٌن ٌفهمون أنها أحكام 
 .[25ٔتَتَّمُوَن{ ]البمرة :  عدل وحك }َولَكُْم فًِ اْلِمَصاِص َحٌَاةٌ ٌَا أُوِلً اأْلَْلبَاِب لَعَلَُّكمْ 

ألنهم ٌسارعون إلى امتثال أمر هللا، ، وذلن حٌنما ٌؤمر بشًءتخصٌصهم بالخطاب  - ب
اِد التَّْمَوى َواتَّمُوِن ٌَا أُوِلً اأْلَْلبَاِب{  :والنهوض به، ٌمول سبحانه ٌَْر الزَّ ُدوا فَإِنَّ َخ }َوتََزوَّ

 .(ٖ)ث جمٌع العباد على التموىفمد خص أولً األلباب بعد ح [،52ٔ]البمرة : 
مدحهم بؤنهم هم الذٌن ٌتذكرون موجبات الهدى، ودالبله، وٌنتفعون بها خبلؾ البلهٌن  - ت

، 2، آل عمران: 5ٕٙ}َوَما ٌَذَّكَُّر إِالَّ أُولُو اأْلَْلبَاِب{ ]البمرة :  الؽافلٌن، ٌمول سبحانه
  .[ٙ٘المثر: 

فٌتخذون منها  ،علٌهم بؤنهم هم الذٌن ٌعتبرون بمصص التارٌخ وحوادث الحٌاة الثناء - ث
[، ولال ٔٔٔ}لَمَْد َكاَن فًِ لََصِصِهْم ِعْبَرةٌ أِلُوِلً اأْلَْلبَاِب{ ]ٌوسؾ :  ، لال تعالى:عبرة

ٌِّنَةً ِلمَْوٍم ٌَْعِملُو :سبحانه بعد لصة لوط ولومه  [.َٖ٘ن{ ]العنكبوت : }َولَمَْد تََرْكنَا ِمْنَها آٌَةً بَ

جعله مدخبلً تؤسٌسٌاً إلثبات أخطر لضاٌا الدٌن وهً العمٌدة: فمد جعل المرآن هذا العمل  - ج
إذا تجرد عن الهوى والمصلحة والتؤثر بالمحٌط الخارجً الفاسد هو الطرٌك الموصل 

ْم بَِواِحَدٍة }لُْل إِنََّما أَِعظُكُ  :إلى الحك، وإثبات صحة العمٌدة، وصدق النبوة ٌمول سبحانه
ِ َمثْنَى َوفَُراَدى ثُمَّ تَتَفَكَُّروا َما بَِصاِحبِكُْم ِمْن ِجنٍَّة إِْن ُهَو إِالَّ نَِذٌٌر لَكُْم  ٌَْن أَْن تَمُوُموا َّلِلَّ َب

 [.ٌََٙٗدْي َعذَاٍب َشِدٌٍد{ ]سبؤ : 
تؤخذ وإنها لدعوة جلٌلة إلى إعمال الذهن، وتشؽٌل الطالة العملٌة، لتمتنع بالحك ف

به، وتعرؾ الزٌؾ فترفضه، ال دعوة إلى إطفاء مصباح العمل، واالعتماد على عمى 
 .(ٗ)فٌما ال ٌمبله العمل كما فً المسٌحٌة الكنسٌة

 «، والحمد هلل وحده(ٌوسؾ)آخر تفسٌر سورة »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              

 .ٕٕٗٔ/2(:ص21ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٗٔ/2(:ص25ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔٓ/ٔ :المدٌر فتحانظر:  (ٖ)
 
 .ٖ٘-ٖٗ/ٖانظر: نمص أصولب العمبلنٌٌن: (ٗ)
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «الرعد»تفسٌر سورة 

 ،(ٔ)«دمحم»سورة  نزلت بعد فً ترتٌب المصحؾ، عشر الثالثةهً السورة «: الرعد»سورة 
 (ٗٗ)عند الكوفٌٌن، ووأربعون ثبلث (ٖٗ)و ،سبع وأربعون عند الشامٌٌن( 2ٗوعدد آٌاتها )

ثمان  (1ٙ٘) عند البصرٌٌن. وكلماتهاوأربعون خمس و (٘ٗ)عند الحجازٌٌن، ووأربعون أربع 
 .(ٕ)وخمسمابة وستة أحرؾثبلثة آالؾ (ٖٙٓ٘)مابة وخمس وستون. وحروفها 

[، }اْلبَِصٌُر{ ٙٔ[، }النُّور{ ]الرعد : ٘}َجِدٌٍد { ]الرعد :  »واآلٌات المختلؾ فٌها خمس: 
 [« .ٖٕ[، }ِمْن ُكّلِ بَاٍب{ ]الرعد : 1ٔ[، و}سُوُء اْلِحَساِب { ]الرعد : ٙٔ]الرعد : 

} إِالَّ َمتَاعٌ{  :آٌة واحدة« العٌن»منها على  ،«نمر دعبل»وفواصل آٌاتها ٌجمعها لولن 
« الباء»، وسابر اآلٌات التى على «واو« »النون»فمبل « النون»وما على  ،[ٕٙ]الرعد : 
}اْلمُلُوُب{  :[، سوى ٖٓ[ ، }َمتَاِب{ ]الرعد : ٖٙ/5ٕ؛ نحو }َمآٍب{ ]الرعد : «ألؾ»فمبلها 
 . (ٖ)«واو»[؛ فمبلها 1ٕ]الرعد : 

 رة:أسماء السو 
  الرعد»اسمها التولٌفً: سورة:» 

، هو االسم الذي اشتهرت به من عهد السلؾ، وذلن ٌدل على أنها مسماة «الرعد»سورة
، إذ لم ٌختلفوا فً اسمها، فهو توفٌمً، وبذلن كتبت فً المصاحؾ -ملسو هيلع هللا ىلص-بذلن من عهد الرسول
 وكتب التفسٌر والحدٌث. 

 بذلن، وذلن كما ٌؤتً:ولد ورد عند السلؾ تسمٌتها 
 .(ٗ):" نزلت سورة الرعد بالمدٌنة"-رضً هللا عنهما-عن ابن عباس -
 .(٘)، لال:" نزلت الرعد بالمدٌنة"-رضً هللا عنه-عن ابن الزبٌر -
كان ٌستحب إذا حضر المٌت أن ٌمرأ "لال:  -رضً هللا عنه  -عن جابر بن زٌد  -

فإن ذلن ٌخفؾ عن المٌت فإنه أهون لمبضه وأٌسر  ،«الرعد»عنده سورة 
 .(ٙ)"لشؤنه

}َوٌَُسبُِّح  ، لورود ذر الرعد فٌها، وذلن فً لوله تعالى:«الرعد»ووجه تسمٌتها بسورة
َواِعَك فٌَُِصٌُب بَِها َمْن ٌََشاُء َوهُْم  ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَمبَلبَِكةُ ِمْن ِخٌفَتِِه َوٌُْرِسُل الصَّ ِ الرَّ ٌَُجاِدلُوَن فًِ َّللاَّ

 .[َٖٔوهَُو َشِدٌُد اْلِمَحاِل{ ]الرعد : 
لورود ذكر الرعد فٌها بموله « الرعد»وإنما سمٌت بإضافتها إلى  لال ابن عاشور:"

َواِعَك{ ]الرعد :  ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَمبَلبَِكةُ ِمْن ِخٌفَتِِه َوٌُْرِسُل الصَّ ٌت فسم ،[ٖٔتعالى: }َوٌَُسبُِّح الرَّ
 .(2)"ألن الرعد لم ٌذكر فً سورة مثل هذه السورة ،بالرعد

 :مكٌة السورة ومدنٌتها 
 :ألوالاختلؾ أهل التفسٌر فً مكان نزول السورة على 

                                                             

 .ٔٔ٘/ٕانظر: الكشاؾ:  (ٔ)
 .ٕٕٙ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٕ)
 المصد نفسه والصحٌفة نفسها.انظر: (ٖ)
ابً الشٌخ وابن  ، وعزاه إلى55٘/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور:، و25ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٗ)

 مردوٌه.
 ابن مردوٌه. ، وعزاه إلى55٘/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور:(٘)
 .55٘/ٗالدر المنثور: (ٙ)
 .2٘/ٖٔالتحرٌر والتنوٌر: (2)
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-فً إحدى الرواٌات-وابن زبٌر ،(ٔ)-فً إحدى الرواٌات-لاله ابن عباس .مكٌة كلهاأحدها: أنها 
فً إحدى - ولتادة، (2)وجابر، (ٙ)وعطاء، (٘)وعكرمة، (ٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)الحسنو ،(ٕ)

، (ٕٔ)، وابن كثٌر(ٔٔ)، والفٌروزآبادي(ٓٔ)، والزمخشري(5)، وبه لال ابن لتٌبة(1)-الرواٌات
 وؼٌرهم.
} َواَل ٌََزاُل الَِّذٌَن َكفَُروا تُِصٌبُُهْم بَِما َصنَعُوا لَاِرَعةٌ أَْو إال آٌتٌن منها، وهما:أنها مكٌة والثانً: 
َ اَل ٌُْخِلُؾ اْلِمٌعَاد{ ]الرعد : تَُحلُّ  ِ إِنَّ َّللاَّ ًَ َوْعُد َّللاَّ ٌَؤْتِ  } ولوله:، [ٖٔلَِرٌبًا ِمْن َداِرِهْم َحتَّى 

نَكُْم َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلكِ  ٌْ ٌِْنً َوبَ ِ َشِهًٌدا َب  تَاِب{ ]الرعد}َوٌَمُوُل الَِّذٌَن َكفَُروا لَْسَت ُمْرَسبًل لُْل َكَفى ِباَّللَّ
 .(ٖٔ)أبو صالح عن ابن عباس رواهوهذا المول  .[ٖٗ: 

وابن ، (ٗٔ)-فً رواٌة عطاء الخراسانً- ابن عباسوهذا لول الثالث: أنها مدنٌة كلها. 
وعزاه المرطبً إلى  (1ٔ)، وبه لال السٌوطً(2ٔ)، ومماتل(ٙٔ)جابر بن زٌد، و (٘ٔ)الزبٌر
 .(5ٔ)الكلبً
}َواَل ٌََزاُل الَِّذٌَن َكفَُروا تُِصٌبُُهْم بَِما َصنَعُوا  وهً لوله:إال آٌة واحدة مكٌة، أنها مدنٌة، الرابع: 

 .(ٕٓ). وهذا المول مروي عن لتادة[ٖٔلَاِرَعةٌ{ ]الرعد : 
 إال آٌتٌن منها، ثم اختلفوا فً المكً منها على لولٌن:أنها مدنٌة، الخامس: 
َعْت بِِه }َولَْو أَنَّ  ، هما:نزلتا بمكةاللتٌن ٌتٌن اآل أحدهما: أن لُْرآنًا سٌَُِّرْت بِِه اْلِجَباُل أَْو لُّطِ

 .(ٕٕ)، ولتادة(ٕٔ). وهذا المول مروي عن ابن عباسإلى آخر اآلٌتٌن، [ٖٔاأْلَْرُض{ ]الرعد : 
اَل{ }هَُو الَِّذي ٌُِرٌكُُم اْلَبْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا َوٌُْنِشُا السََّحاَب الثِّمَ  منها لوله تعالى: أن المكً والثانً:
ٍء إِالَّ ، ولوله تعالى:[ٕٔ]الرعد :  ًْ }لَهُ َدْعَوةُ اْلَحّكِ َوالَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه اَل ٌَْستَِجٌبُوَن لَُهْم بَِش

ٌِْه إِلَى اْلَماِء ِلٌَْبلَُػ فَاهُ َوَما هَُو ِببَاِلِؽِه َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِرٌَن إِالَّ فًِ َضبَلٍل{ ] . [ٗٔالرعد : َكبَاِسِط َكفَّ
 .(ٖٕ)حكاه ابن الجوزي عن بعضهم

                                                             

رواه علً بن أبً النحاس، ولال ابن الجوزي: "، وعزاه إلى 55٘/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٔ)
 [.25ٗ/ٕ". ]انظر: زاد المسٌر:طلحة عن ابن عباس

 سعٌد بن منصور وابن المنذر.، وعزاه إلى 55٘/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕ)
 .21ٕ/5، وتفسٌر المرطبً:25ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .25ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .21ٕ/5انظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
 .21ٕ/5، وتفسٌر المرطبً:25ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .21ٕ/5انظر: تفسٌر المرطبً: (2)
 .25ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (1)
 .ٕٕٗرٌب المرآن:انظر: ؼ (5)
 .ٔٔ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕٕٙ/ٔالبصابر: (ٔٔ)
 .1ٕٗ/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .25ٗ/ٕ، وزاد المسٌر:2ٕٙ/٘انظر: الكشؾ والبٌان: (ٖٔ)
ابً الشٌخ وابن  ، وعزاه إلى55٘/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور:، و25ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٗٔ)

 مردوٌه.
 ابن مردوٌه. ، وعزاه إلى55٘/ٗفً الدر المنثور: أورده السٌوطً(٘ٔ)
 .25ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٙٔ)
 .2ٖ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2ٔ)
 .55٘/ٗانظر: الدر المنثور: (1ٔ)
 .21ٕ/5انظر: تفسٌر المرطبً: (5ٔ)
 ابن المنذر وأبً الشٌخ. ، وعزاه إلى55٘/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور:(ٕٓ)
 .21ٕ/5، وتفسٌر المرطبً:25ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .21ٕ/5انظر: تفسٌر المرطبً: (ٕٕ)
 .25ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖٕ)
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أن المدنً فٌها كثٌر، وكل ما نزل فً شؤن عامر بن  -عندي -الظاهر لال ابن عطٌة:" 
 .(ٔ)"الطفٌل وأربد بن ربٌعة فهو مدنً

 .(ٕ)"أشبه آٌاتها بؤن ٌكون مدنٌا لال ابن عاشور:" 
إن افتتاح السورة، وطبٌعة الموضوعات التً تعالجها، وكثٌراً من  لال سٌد لطب:" 

ولٌست مدنٌة كما جاء فً  -التوجٌهات فٌها.. كل أولبن ٌدل داللة واضحة على أن السورة مكٌة
وأنها نزلت فً فترة اشتد فٌها اإلعراض والتكذٌب والتحدي من  -بعض الرواٌات والمصاحؾ

 .(ٖ)"المشركٌن
 ٌوسؾ»مع سورة « الرعد»مناسبة سورة:» 

  من وجوه المناسبة بٌن السورتٌن: 
ترتبط سورة ٌوسؾ بما جاء بعدها؛ وهً سورة الرعد، ارتباًطا جلٌّاً، حٌث إن الهدؾ  -ٔ

ودعوتهم أللوامهم فً المرآن الكرٌم هو التؤثٌر  -علٌهم السبلم-من ذكر لصص األنبٌاء 
فً الكون والحّث على التفّكر والتدبّر  -تعالى-فً الناس وهداٌتهم، وكذلن ِذكر آٌات هللا 

فً خلك هللا تعالى، كما ورد فً سورة الرعد، فهً تهدؾ إلى التؤثٌر فً الناس 
ُ الَِّذي َرفََع  :وهداٌتهم أٌضاً، ولد كان من أوابل اآلٌات فً سورة الرعد، لوله تعالى }َّللاَّ

ٌِْر َعَمٍد تََرْونََها ثُمَّ  َر الشَّْمَس َواْلمََمَر ُكلٌّ ٌَْجِري السََّماَواِت بَِؽ اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش َوَسخَّ
ُل اآْلٌَاِت لَعَلَّكُْم بِِلمَاِء َربِّكُْم تُولِنُوَن{ ]الرعد :  ى ٌَُدبُِّر اأْلَْمَر ٌُفَّصِ  .[ٕأِلََجٍل ُمَسما

ماوٌة أجمل فً السورة السابمة اآلٌات السسبحانه وتعالى أنه ومن وجوه المناسبة:  -ٕ
ٌَْها َوهُْم َعْنَها  ، فمال تعالى:واألرضٌة وَن َعلَ }َوَكؤٌَِّْن ِمْن آٌٍَة فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض ٌَُمرُّ

واألرضٌة مجملة ثم فصلها هنا أتم  فذكر اآلٌات السمابٌة، [ُ٘ٓٔمْعِرُضوَن{ ]ٌوسؾ : 
ٌَْن ِمْن َربَِّن  :فً مطلع هذه السورة، فمال تفصٌل ٌَاُت اْلِكتَاِب َوالَِّذي أُْنِزَل إِلَ }المر تِْلَن آ

ٌِْر َعَمٍد تََرْونََها ثُمَّ ٔاْلَحكُّ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌُْإِمنُوَن ) ُ الَِّذي َرفََع السََّماَواِت بِؽَ ( َّللاَّ
َر الشَّْمَس َواْلمََمرَ  ُل  اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش َوَسخَّ ى ٌَُدّبُِر اأْلَْمَر ٌُفَّصِ كُلٌّ ٌَْجِري أِلََجٍل ُمَسما

ًَ َوأَْنَهاًرا ٕاآْلٌَاِت لَعَلَّكُْم بِِلَماِء َربِّكُْم تُولِنُوَن ) ( َوهَُو الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجعََل فٌَِها َرَواِس
ٌِْن ٌُْؽشِ  ٌِْن اثْنَ ٌَْل النََّهاَر إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم َوِمْن كُّلِ الثََّمَراِت َجعََل فٌَِها َزْوَج ً اللَّ

( َوفًِ اأْلَْرِض لَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعنَاٍب َوَزْرعٌ َونَِخٌٌل ِصْنَواٌن ٌَٖتَفَكَُّروَن )
ُل بَْعَضَها َعلَى بَْعٍض فًِ اأْلُ  ٌُْر ِصْنَواٍن ٌُْسمَى بَِماٍء َواِحٍد َونُفَّضِ كُِل إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت َوَؼ

  .[ٗ - ٔ({ ]الرعد : ِٗلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن )
ذلن وهو  اختتام سورة ٌوسؾ بوصؾ الكتاب ووصفه بالحك وافتتاح هذه بمثلومنها:  -ٖ

}َلمَْد َكاَن فًِ لََصِصِهْم ِعْبَرةٌ لال تعالى فً خاتمة سورة ٌوسؾ: .،من تشابه األطراؾ
ٍء  أِلُوِلً اأْلَْلبَابِ  ًْ ٌِْه َوتَْفِصٌَل ُكّلِ َش ٌَْن ٌََد َما َكاَن َحِدٌثًا ٌُْفتََرى َولَِكْن تَْصِدٌَك الَِّذي بَ

وصؾ المرآن بالحك من خبلل نفً ، إذ [َٔٔٔوهًُدى َوَرْحَمةً ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ ]ٌوسؾ : 
، وتفصٌل تصدٌك الكتب السابمة :االفتراء، ثم وصفه بؤربع صفات جدٌدة كنتٌجة لئلبانة
 كل شًء، وهدى، ورحمة ولكن لمن؟ لموم ٌإمنون.

صؾ المرآن بالكتاب الذي ال ٌستحك كتاب فً الوجود اسم وفً سورة الرعد  
ٌَْن  ، فمال تعالى:الكتاب سواه فً أول سورة الرعد }المر تِْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب َوالَِّذي أُْنِزَل إِلَ

جاء فً خواتمٌها كما  ، [ٔ({ ]الرعد : ٔثََر النَّاِس اَل ٌُْإِمنُوَن )ِمْن َربَِّن اْلَحكُّ َولَِكنَّ أَكْ 
 :بٌان النتٌجة، وهً فرح من عرؾ لٌمته به، وإنكار المتحزبٌن المتعصبٌن من مناوبٌه

ٌَْن َوِمَن اأْلَْحَزاِب َمْن ٌُْنِكُر بَ  ٌْنَاهُُم اْلِكتَاَب ٌَْفَرُحوَن بَِما أُْنِزَل إِلَ ْعَضهُ لُْل إِنََّما }َوالَِّذٌَن آتَ
ٌِْه َمآِب{ ]الرعد :  ٌِْه أَْدعُو َوِإلَ َ َواَل أُْشِرَن بِِه إِلَ  .[ٖٙأُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َّللاَّ

                                                             

 .5ٕٓ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .2ٙ/ٖٔالتحرٌر والتنوٌر: (ٕ)
 .ٕٙٙٓ/ٗفً ظبلل المرآن: (ٖ)
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ُ اْلواِحُد  »إنه أشار فً سورة ٌوسؾ إلى أدلة التوحٌد بموله  -ٗ ٌٌْر أَِم َّللاَّ لُوَن َخ أَأَْرباٌب ُمتَفَِرّ
اُر؟  .ا بإسهاب لم ٌذكر فً سالفتهاثم فصل األدلة هن«  اْلمَهَّ

إنه ذكر فً كلتا السورتٌن أخبار الماضٌن مع رسلهم، وأنهم اللوا منهم ما اللوا،  -٘
وأخذهم هللا أخذ عزٌز ممتدر، وكتب الخزي على الكافرٌن، والنصر لرسله والمإمنٌن، 

 .(ٔ)لملبه وتثبٌت ملسو هيلع هللا ىلصوفى ذلن تسلٌة لرسوله 
 أؼراض السورة ومماصدها 

بمضٌة عامة من لضاٌا العمٌدة: لضٌة الوحً بهذا الكتاب، والحك  «الرعد»تبدأ سورة 
الذي اشتمل علٌه، وتلن هً لاعدة بمٌة المضاٌا، من توحٌد هلل، واإلٌمان بالبعث، والعمل صالح 
عنده فً الحٌاة. فكلها متفرعة عن اإلٌمان بؤن اآلمر بهذا هو هللا، وأن هذا المرآن وحً من 

سبحانه إلى رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. هذا على وجه اإلجمال، أما على وجه التفصٌل، فمد تضمنت السورة 
  (ٕ) :اآلتٌةالمماصد 
بٌنت السورة أن هذا المرآن عمٌك التؤثٌر فً النفس البشرٌة، حتى لتكاد تسٌر به  -ٔ

  .ان ولوة ودفعة وحٌوٌةالجبال، وتُمطَّع به األرض، وٌُكلم به الموتى؛ لما فٌه من سلط
أكدت السورة أن هذا الكتاب هو وحده الحك؛ وأن اإلعراض عنه، والتكذٌب به،  -ٕ

ً من تلن الحمٌمة  والتحدي، وبطء االستجابة، ووعورة الطرٌك.. كلها ال تؽٌر شٌبا
الكبرى، طبٌعة المواجهة التً كان المشركون ٌتحدون بها رسول هللا صلى هللا علٌه 

  .ن بها هذا المرآنوسلم، وٌتحدو
التوجٌه الربانً لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌجهر فً مواجهة اإلعراض والتكذٌب، والتحدي،  -ٖ

وبطء االستجابة، ووعورة الطرٌك بالحك الذي معه كامبلً؛ وهو أنه ال إله إال هللا، وال 
الناس مردودون إلٌه، رب إال هللا، وال معبود إال هللا، وأن هللا هو الواحد المهار، وأن 

فإما إلى جنة، وإما إلى نار. وكل هذه الحمابك كان ٌنكرها المشركون، وٌتحدون 
  .الرسول فٌها

كشفت السورة ألصحاب الدعوة إلى هللا عن طبٌعة منهج هذه الدعوة، وأن علٌهم أن  -ٗ
نها شٌباً. ٌجهروا بالحمابك األساسٌة فً هذا الدٌن، وأال ٌخفوا منها شٌباً، وأال ٌإجلوا م

وفً ممدمة هذه الحمابك: أنه ال ألوهٌة وال ربوبٌة إال هلل، ومن ثم فبل دٌنونة، وال 
طاعة، وال خضوع، وال اتباع إال هلل. فهذه الحمٌمة األساسٌة ٌجب أن تُعلن أٌاا كانت 
المعارضة والتحدي؛ وأٌاا كان اإلعراض من المكذبٌن والتولً؛ وأٌاا كانت وعورة 

 .أخطارهاالطرٌك و
أظهرت السورة أن المنهج المرآنً فً الدعوة ٌجمع بٌن الحدٌث عن كتاب هللا المتلو،  -٘

وهو هذا المرآن، وبٌن كتاب الكون المفتوح؛ بما فٌه من دالبل شاهدة بسلطان هللا 
وتمدٌره وتدبٌره. كما ٌضم إلى هذٌن الكتابٌن سجل التارٌخ البشري، وما ٌحفظه من 

طان والتمدٌر والتدبٌر أٌضاً. وٌواجه البشرٌة بهذا كله، وٌؤخذ علٌها دالبل ناطمة بالسل
  .ألطارها جمٌعاً؛ وهو ٌخاطب حسها وللبها وعملها جمٌعاً 

أوضحت السورة بجبلء نماذج من طبٌعة النبوة والرسالة؛ وحدود النبً والرسول؛  -ٙ
األساطٌر التً لتخلٌص العمول واألفكار من رواسب الوثنٌات كلها؛ وتحرٌرها من تلن 
 !أفسدت عمابد أهل الكتاب من لبل؛ وردتها إلى الوثنٌة بؤوهامها وأساطٌرها

بٌنت السورة أن مهمة الرسول صلى هللا علٌه وسبلم إنما هً الببلغ، وأن أمر هذا  -9
الدٌن لٌس إلٌه هو، ومآل هذه الدعوة لٌس من اختصاصه! إنما علٌه الببلغ، ولٌس علٌه 

وحده هو الذي ٌملن الهداٌة، سواء حمك هللا بعض وعده له من  هداٌة الناس، فاهلل
مصٌر الموم، أو أدركه األجل لبل تحمٌك وعد هللا، فهذا أو ذان ال ٌؽٌر من طبٌعة 

                                                             

 .ٓٙ/ٖٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٔ)
 انظر: اسبلم وٌب.]مولع الكترونً[. (ٕ)
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مهمته. فالببلغ ٌظل هو لاعدة عمل الرسول، وٌظل كذلن لاعدة عمل الدعاة لهذا الدٌن 
 . بعده
ٌستعجلوا النتابج والمصابر، وأن لٌس لهم أن أرشدت السورة الدعاة أن لٌس لهم أن  -9

ٌستعجلوا هداٌة الناس، وال أن ٌستبطبوا وعد هللا للمهتدٌن ووعٌده للمكذبٌن، إنما علٌهم 
الببلغ فحسب، أما حساب الناس فً الدنٌا، أو فً اآلخرة، فهذا لٌس من شؤن العباد، 

  !إنما هو من شؤن رب العباد
العبللة بٌن اتجاه اإلنسان وحركته، وبٌن تحدٌد مآله لررت السورة كلمة الفصل فً  -4

ومصٌره؛ وبٌنت أن مشٌبة هللا به إنما تتحمك من خبلل حركته فً هذه الحٌاة؛ وذلن مع 
 .تمرٌر أن كل حدث إنما ٌمع وٌتحمك بمدر من هللا خاص

لررت السورة سُنَّة اجتماعٌة، وهً أن مشٌبة هللا فً تؽٌٌر حال لوم، إنما تجري  -ٓٔ
نفذ من خبلل حركة هإالء الموم أنفسهم، وتؽٌٌر اتجاهها وسلوكها تؽٌٌراً شعورٌاا وت

وعملٌاا، فإذا ؼٌَّر الموم ما بؤنفسهم اتجاهاً وعمبلً ؼٌر هللا حالهم، َوْفك ما ؼٌروا هم من 
أنفسهم. فإذا التضى حالهم أن ٌرٌد هللا بهم السوء، مضت إرادته، ولم ٌمؾ لها أحد، ولم 

من هللا شًء، ولم ٌجدوا لهم من دونه ولٌاً وال نصٌراً. فؤما إذا هم استجابوا ٌعصمهم 
لربهم، وؼٌروا ما بؤنفسهم بهذه االستجابة، فإن هللا ٌرٌد بهم الحسنى، وٌحمك لهم هذه 
الحسنى فً الدنٌا، أو فً اآلخرة، أو فٌهما جمٌعاً، فإذا هم لم ٌستجٌبوا، أراد بهم السوء، 

 .حساب، ولم تؽن عنهم فدٌة، إذا جاءوه ؼٌر مستجٌبٌن ٌوم الحسابوكان لهم سوء ال
لررت السورة حمٌمة مهمة، وهً أن هللا سبحانه ٌمضً بالهدى لمن ٌنٌب إلٌه؛ وهذه  -ٔٔ

الحمٌمة تدل على أنه سبحانه إنما ٌضل من ال ٌنٌب، ومن ال ٌستجٌب، وال ٌضل منٌباً، 
}َوالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌِنَا لَنَْهِدٌَنَُّهْم سُبَُلنَا َوإِنَّ  :وال مستجٌباً؛ وذلن وفك وعده سبحانه فً لوله

َ لََمَع اْلُمْحِسنٌَِن{ ]العنكبوت :  [، فهذه الهداٌة وذلن اإلضبلل هما ممتضى مشٌبته 5َّٙللاَّ
سبحانه بالعباد، هذه المشٌبة التً تجري وتتحمك من خبلل تؽٌٌر العباد ما بؤنفسهم، 

  .ابة، أو اإلعراضواالتجاه إلى االستج
بٌنت السورة أنه سبحانه لو شاء لخلك الناس باستعداد واحد للهدى، أو لمهرهم على  -ٕٔ

َناهُ السَّبٌَِل  :الهدى، ولكنه سبحانه شاء أن ٌخلمهم مستعدٌن للهدى، أو للضبلل ٌْ }إِنَّا َهَد
ا َكفُوًرا{ ]اإلنسان :  ا َشاِكًرا َوإِمَّ ٌْنَاهُ النَّجْ ، [ٖإِمَّ ٌِْن{ ]البلد : }َوَهَد [؛ ولم ٌشؤ بعد ذلن َٓٔد

أن ٌمهرهم على الهدى، وال أن ٌمهرهم على الضبلل! إنما جعل مشٌبته بهم تجري من 
 .خبلل استجابتهم، أو عدم استجابتهم لدالبل الهدى، وموجبات اإلٌمان

لررت السورة كلمة الفصل فً داللة الكفر وعدم االستجابة لهذا الحك الذي جاء به  -ٖٔ
الدٌن، على فساد الكٌنونة البشرٌة، وتعطل أجهزة االستمبال الفطرٌة فٌها، واختبلل  هذا

 .طبٌعتها، وخروجها عن سواء السبٌل
ٔٗ-  ، ًٌ بٌان أن الذٌن ال ٌستجٌبون للحك الذي جاءهم به المرآن، هم بشهادة هللا سبحانه عم

ن ٌستجٌبون له هم وصمٌّ، وبكٌم فً الظلمات، وأنهم ال ٌتفكرون، وال ٌعملون. وأن الذٌ
أولو األلباب، وهإالء تطمبن للوبهم بذكر هللا، وتتصل بما هً عارفة له، ومصطلحة 

  .علٌه بفطرتها السلٌمة، فتسكن، وتسترٌح
أرشدت السورة إلى أن ثمة عبللة وثٌمة بٌن الفساد الذي ٌصٌب حٌاة البشر فً هذه  -٘ٔ

 لهداٌة البشر إلى الحك وإلى األرض، وبٌن ذلن العمى عن الحك الذي جاء من عند هللا
  .صراط مستمٌم

بٌنت السورة أن الذٌن ال ٌستجٌبون لعهد هللا، وال ٌعلمون الحك الذي جاء من عنده ،  -ٙٔ
هم الذٌن ٌفسدون فً األرض؛ كما أن الذٌن ٌعلمون أنه الحك، وٌستجٌبون له، هم الذٌن 

 .ٌصلحون فً األرض، وتزكو بهم الحٌاة
أن حٌاة الناس ال تصلح إال بؤن ٌتولى لٌادتها المبصرون  لررت السورة بكل وضوح -9ٔ

هو الحك، ومن ثم ٌوفون بعهد  -ملسو هيلع هللا ىلص  - دمحم أولو األلباب، الذٌن ٌعلمون أن ما أنزل إلى
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هللا، وٌعبدونه وحده، وٌدٌنون له وحده، وال ٌتلمون عن ؼٌره، وال ٌتبعون إال أمره 
هللا به أن ٌوصل، وٌخشون ربهم، فٌخافون أن ٌمع منهم ونهٌه، ومن ثم ٌصلون ما أمر 

ما نهى عنه، وٌخافون سوء الحساب، فٌجعلون اآلخرة فً حسابهم فً كل حركة؛ 
وٌصبرون على االستمامة على عهد هللا ذان بكل تكالٌؾ االستمامة؛ وٌمٌمون الصبلة؛ 

ً األرض بالصبلح وٌنفمون مما رزلهم هللا سراً وعبلنٌة؛ وٌدفعون السوء والفساد ف
 .واإلحسان

بحكم إٌمانه باهلل، وعلمه بؤن ما أنزل على دمحم هو  -بٌنت السورة أن المسلم ٌرفض  -9ٔ
كل منهج للحٌاة ؼٌر منهج هللا؛ ومجرد االعتراؾ بشرعٌة منهج، أو وضع، أو  -الحك 

ونة له حكٍم من صنع ؼٌر هللا، هو بذاته منالض لمنهج هللا؛ فاإلسبلم هلل هو توحٌد الدٌن
 .دون سواه

هذه بعض المماصد البارزة التً لررتها هذه السورة، وهً بالتؤكٌد تتضمن مماصد  
ؼٌر ما ذكرنا، تتبٌن من خبلل التؤمل فً السورة، والولوؾ على مرامٌها السامٌة، 

 .ومماصدها الجلٌلة
 :فضابل السورة 

احدى سور المرآن الكرٌم التً تدل على لدرة هللا عز وجل فً  «الرعد»سورة إن 
  السورة: هذه فضابلالرواٌات من  به ومما وردت، كونه، ولد روي

لال:  -رضً هللا عنه  -أخرج ابن أبً شٌبة والمروزي فً الجنابز عن جابر بن زٌد  
فإن ذلن ٌخفؾ عن  ،«الرعد»كان ٌستحب إذا حضر المٌت أن ٌمرأ عنده سورة "

 .(ٔ)"المٌت فإنه أهون لمبضه وأٌسر لشؤنه
ْعُد  »لال:"سبحان من  ،عن أبً هرٌرة رفع الحدٌث: أنه كان إذا سمع الرعد  }ٌَُسبُِّح الرَّ

  ".(ٕ)«بَِحْمِدِه{
من لرأ "سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس عن أبً بن كعب لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن  

الرعد أعطً من األجر عشر حسنات بعدد كل سحاب مضى وكل سحاب ٌكون سورة 
 .(ٖ)"إلى ٌوم المٌامة، وكان ٌوم المٌامة من الموفٌن بعهد هللا عز وجل

ٌَُسبُِّح »من سمع صوت الرعد فمال: سبحان الذي :" -رضً هللا عنهما-وعن ابن عباس 
ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَمبَلبَِكةُ ِمْن ِخٌفَتِه وهو على كل شًء لدٌر، فإن أصابته صاعمة فعلً  «الرَّ

 .(ٗ)"دٌته
هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 .ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .55٘/ٗالدر المنثور: (ٔ)
 .مالن بن كعب على مولوفا المفرد، األدب فً البخاري ورواه، 15ٖ/ٙٔ(:صٕٕٓٙٓأخرجه الطبري) (ٕ)

 (.1ٗٔ/ٕ) :الكشاؾ تخرٌج فً كما تفسٌره فً مردوٌه ابن ورواه
 .(52/ ٗ) «المنثور الدر» فً السٌوطً وذكره
 .2ٕٙ/٘الكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .ٖٖٓ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
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 المرآن
ٌَْن ِمْن َربَِّن اْلَحكُّ َولَِكن  أَْكثََر الن اِس اَل ٌُْإِمنُوَن  ({ ٔ)}المر تِْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب َوال ِذي أُْنِزَل إِلَ

 [ٔ]الرعد : 
 التفسٌر:

 )المر( سبك الكبلم على الحروؾ الممطَّعة فً أول سورة البمرة.
هو الحك، ال كما ٌمول  -أٌها الرسول-المدر، وهذا المرآن المنزل علٌن هذه آٌات المرآن الرفٌعة 

لون به وال ٌعملون  .المشركون: إنن تؤتً به ِمن عند نفسن، ومع هذا فؤكثر الناس ال ٌصّدِ

 سبب النزول:
لمول كفار مكة:  {،المر تلن آٌات الكتاب والذي أنزل إلٌن من ربن الحكلال مماتل:"}
بالمرآن { ال ٌإمنون}أكثر كفار  :ٌعنً {،ولكن أكثر الناس} ،رآن من تلماء نفسهإن دمحما تمول الم
 .(ٔ)"أنه من هللا
 ، هللا أعلم بمراده.[ٔ}المر{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"أنا هللا أرى :لال {،المر:"}عن ابن عباس روي  
 .(ٖ)"لال: المر التوراة {،المر"}عن الحسٌن بن والد عن مطٌر فً لوله:  
 .(ٗ)": فواتح ٌفتتح بها كبلمه{المر"}عن مجاهد:  
ٌَاُت اْلِكتَاِب{ ]الرعد : لوله تعالى:  هذه آٌات المرآن المعجز، الذي فاق  ، أي:"[ٔ}تِْلَن آ
 .(٘)"كل كتاب
 ، أربعة وجوه:[ٔ} المر تِْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  

 .(ٙ)أحدها : الزبور، وهو لول مطر
 .(2)الثانً : التوراة والزبور. رواه أبو بكر عن الحسٌن

 .(1). لاله لتادةالتوراة واإلنجٌل والزبورالثالث: 
 .(5)الرابع: التوراة واإلنجٌل ، لاله مجاهد

{ ]الرعد : لوله تعالى:  ٌَْن ِمْن َربَِّن اْلَحكُّ والذي أوحً إلٌن ٌا  ، أي:"[ٔ}َوالَِّذي أُْنِزَل إَِل
 .(ٓٔ)"دمحم فً هذا المرآن هو الحك الذي ال ٌلتبس بالباطل، وال ٌحتمل الشن والترّدد

 .(ٔٔ)"المرآن، فاعمل بما فٌه واعتصم به لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"والمرآن المنزل علٌن الحك :أي لال الزجاج:" 
وهذا المرآن الذي أنزل إلٌن من ربن هو الحك فاعتصم به واعمل  :ٌعنً لال الثعلبً:" 
 .(ٖٔ)"بما فٌه

                                                             

 .ٖٙٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٕ٘ٔ/2(:ص1ٕٓٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٖٓ/ٙٔ(:صٕٗٗٓٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٕ٘ٔ/2(:ص1ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٓ/ٙٔ(:صٕٙٗٓٓأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٕ٘ٔ/2(:ص1ٕٕٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕ٘ٔ/2(:ص1ٖٕٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٕ٘ٔ/2(:ص1ٕٗٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٖٓ/ٙٔ(:ص1ٕٗٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .2ٕٙ/٘الكشؾ والبٌان: (ٖٔ)
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وروي عن مجاهد  .(ٔ)"هذا المرآن {،والذي أنزل إلٌن من ربن"} عن لتادة لوله: 
 .(ٕ)نحوه

 .(ٖ)"عن أبً بكر عن الحسٌن والذي أنزل إلٌن من ربن الحك لال: المرآن الحك كله 
ومع وضوحه وجبلبه  ، أي:"[ٔأَْكثََر النَّاِس اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]الرعد : }َولَِكنَّ لوله تعالى: 

 .(ٗ)"كذّب به أكثر الناس
ولكن أكثر الناس من مشركً لومن ال ٌصدلون بالحّك الذي أنزل إلٌن  لال الطبري:" 

 .(٘)"من ربن، وال ٌمّرون بهذا المرآن وما فٌه من محكم آٌه
أي : مع هذا البٌان والجبلء والوضوح ، ال ٌإمن أكثرهم لما فٌهم من  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)"الشماق والعناد والنفاق
 :(2)وفً المراد بـ}أكثر الناس{، لوالن 

 أحدهما : أكثر الٌهود والنصارى، ألن أكثرهم لم ٌسلم.
  .(1)"أكثر كفار :ٌعنً ولال مماتل:" 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : أكثر الناس فً زمان رسول هللا 
 الفوابد:
 تمرٌر عمٌدة الوحً اإللهً ونبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. -ٔ
 .بالمرآنذم المكذبٌن  -ٕ
 .إشارة إلى للة الخٌر وكثرة الشر ،}َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌُْإِمنُوَن{ فً لوله تعالى: -ٖ
}َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل  لال تعالى:اآلٌة تدل على أن أكثر الناس لٌسوا بمإمنٌن؛  -ٗ

أهل النار هم األكثر؛ كما بٌن ذلن فً آٌات كثٌرة وأحادٌث؛ كما وبذلن فإن ، ٌُْإِمنُوَن{
[ ، ولال تعالى: ٖٓٔلال تعالى: }َوَما أَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْإِمنٌَِن{ ]ٌوسؾ : 

 [.2ِٔلٌَن{ ]الصافات : }َولَمَْد َضلَّ لَْبلَُهْم أَْكثَُر اأْلَوَّ 
ولد بٌنت األحادٌث الصحٌحة أن نصٌب النار تسعة وتسعون وتسعمابة من 

 .(5) األلؾ، وأن نصٌب الجنة واحد من األلؾ
} كُلََّما  ، لال تعالى:أن أهل النار ٌدخلونها جماعة جماعةوفً المرآن الكرٌم 

ةٌ لَعََنْت أُْختََها { ]األعراؾ :   .[1َٖدَخلَْت أُمَّ
 المرآن

َر الش ْمَس َواْلمَمَ  ٌِْر َعَمٍد تََرْونََها ثُم  اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش َوَسخ  ُ ال ِذي َرَفَع الس َماَواِت بِؽَ َر كُل  }ّللا 
ُل اآْلٌَاِت لَعَل كُْم بِِلمَاِء َربِّكُْم تُولِنُوَن ) ى ٌَُدبُِّر اَْلَْمَر ٌُفَّصِ  [ٕ]الرعد :  ({ٌَْٕجِري َِلََجٍل ُمَسمًّ

 التفسٌر:
أي عبل -هللا تعالى هو الذي رفع السموات السبع بمدرته من ؼٌر عمد كما ترونها، ثم استوى 

على العرش استواء ٌلٌك بجبلله وعظمته، وذلَّل الشمس والممر لمنافع العباد، كلٌّ منهما  -وارتفع
خرة، ٌوضح لكم اآلٌات الدالة على ٌدور فً فلكه إلى ٌوم المٌامة. ٌدبِّر سبحانه أمور الدنٌا واآل

لدرته وأنه ال إله إال هو؛ لتولنوا باهلل والمعاد إلٌه، فتصدلوا بوعده ووعٌده وتُْخلصوا العبادة له 
 وحده.

                                                             

 .ٕٕ٘ٔ/2(:ص1ٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٙٔ("ص5ٕٗٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٕ٘ٔ/2(:ص1ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٕٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٙٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕٔٓ/ٔ مسلم وصحٌح. 5ٙٔ-5٘ٔ/2 البخاري صحٌح: انظر(5)
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ٌِْر َعَمٍد تََرْونََها{ ]الرعد : لوله تعالى:  َماَواِت بَِؽ ُ الَِّذي َرفََع السَّ هللا تعالى هو  ، أي:"[ٕ}َّللاَّ
 .(ٔ)"الذي رفع السموات السبع بمدرته من ؼٌر عمد كما ترونها

ٌمول تعالى ذكره: هللا، ٌا دمحم، هو الذي رفع السموات السبع بؽٌر َعَمد  لال الطبري:" 
و"العََمد" جمع"عمود"، وهً السَّواري، وما ٌعمد به ، ترونها، فجعلها لؤلرض سْمًفا مسموًكا

 :(ٕ)النابؽة البناء، كما لال
فَّاحِ َوالعََمدِ                  َوَخٌِِّس الِجنَّ إنًِّ لَْد أِذْنُت لَُهْم   .(ٖ)"ٌَْبنُون تَْدُمَر بِالصُّ

لما بٌن تعالى أن المرآن حك، بٌن أن من أنزله لادر على الكمال،  لال المرطبً:" 
 .(ٗ)"فانظروا فً مصنوعاته لتعرفوا كمال لدرت

ٌخبر هللا تعالى عن كمال لدرته وعظٌم سلطانه : أنه الذي بإذنه وأمره  لال ابن كثٌر:" 
َرفَع السماوات بؽٌر عَمد ، بل بإذنه وأمره وتسخٌره رفعها عن األرض بُعًدا ال تنال وال ٌدرن 

بجمٌع األرض وما حولها من الماء والهواء من جمٌع نواحٌها  مداها ، فالسماء الدنٌا محٌطة
، مرتفعة علٌها من كل جانب على السواء ، وبعد ما بٌنها وبٌن األرض من  وجهاتها وأرجابها

كل ناحٌة مسٌرة خمسمابة عام ، وسمكها فً نفسها مسٌرة خمسمابة عام. ثم السماء الثانٌة 
محٌطة بالسماء الدنٌا وما حوت ، وبٌنها وبٌنها من البعد مسٌرة خمسمابة عام ، وسمكها 

لثالثة محٌطة بالثانٌة ، بما فٌها ، وبٌنها وبٌنها خمسمابة عام ، خمسمابة عام ، ثم السماء ا
 ُ وسمكها خمسمابة عام ، وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ، كما لال هللا تعالى : } َّللاَّ

ٌْنَُهنَّ ِلتَْعلَمُ  ٍء الَِّذي َخلََك َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن األْرِض ِمثْلَُهنَّ ٌَتَنزُل األْمُر بَ ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش وا أَنَّ َّللاَّ
ٍء ِعْلًما { ]الطبلق :  ًْ َ لَْد أََحاَط بِكُّلِ َش ما السماواُت السبع وما »[ وفً الحدٌث : ٕٔلَِدٌٌر َوأَنَّ َّللاَّ

فٌهّن وما بٌنهن فً الكرسً إال كحلمة ملماة بؤرض فَبلة ، والكرسً فً العرش كتلن الحلمة فً 
والعرش ال ٌمدر لدره إال هللا ، عز وجل ، وجاء عن بعض »وفً رواٌة : ، (٘)«تلن الفبلة 

السلؾ أن بعد ما بٌن العرش إلى األرض مسٌرة خمسٌن ألؾ سنة ، وبعد ما بٌن لطرٌه مسٌرة 
 .(2)"(ٙ)«خمسٌن ألؾ سنة ، وهو من ٌالوتة حمراء

ٌِْر لوله تعالى:وفً   َماَواِت بِؽَ ُ الَِّذي َرفََع السَّ  ، وجهان:[َٕعَمٍد تََرْوَنَها{ ]الرعد : }َّللاَّ
أحدهما : ٌعنً بِعُمد ال ترونها، لاله ابن عباس
 .(5)، ومجاهد(1)

 .(ٓٔ)"لها عمد على جبل لاؾ"لال ابن عباس:  

                                                             

 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 لصٌدته من كثٌر، وؼٌرها ،2ٖ: الحمٌري لنشوان العلوم وشمس ،ٕٖٓ: ٔ المرآن ومجاز ،5ٕ: دٌوانه(ٕ)

 والَ ...  ٌُْشبُِههُ  النَّاِس  ِفً فَاعبلً  أََرى والَ : لبله ٌمول المتجردة، بؤمر لذفوه لما للنعمان، فٌها اعتذر التً المشهورة
 أََحدِ  ِمنْ  األْلوامِ  ِمنَ  أَُحاِشً
ٌَْمانَ  إالَّ   الَفنَدِ  عن فَاْحُدْدَها البَِرٌَّةِ  فًِ لُمْ ...  لَهُ  اإللهُ  َلالَ  إذْ  سُلَ
 .صبلب عراض رلاق حجارة ،"الصفاح" و. ورضها ذللها: أي ،"الجن وخٌس:" ولوله
 بناء فٌها الصخر، بعظام مبنٌة الشؤم مدٌنة:" العلوم شمس فً الحمٌري نشوان لال. بالشام مدٌنة" تدمر" و

 علٌه داود بن سلٌمان سكنها ثم. بناها من أول ألنها أذٌنة، بن حسان بنت العملٌمٌة الملكة بتدمر سمٌت عجٌب،
 ".استعظموه لما الجن، إلى بناءها والعرب الٌهود فنسبت عظًٌما، بناء الجن فٌها له فبنت. ذلن بعد السبلم
 .الجاهلٌة فً ولصصهم أخبارهم من جٌد نص وهذا
 .ٕٕٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .25ٕ/5تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .(ٙٙٔ/ٔ( ، وأبو نعٌم فى الحلٌة )ٖٔٙ، رلم 2ٙ/ٕأخرجه ابن حبان )لطعة من حدٌث طوٌل،  (٘)
عكرمة لال : للت البن عباس : أرأٌت ( من طرٌك أبً بكر الهذلً عن 2/ٗرواه ابن عبد البر فً التمهٌد )(ٙ)

أرأٌت ما جاء عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً أمٌة بن أبً الصلت : "آمن شعره وكفر للبه ؟" لال : هو حك فما أنكرتم من 
 .ذلن ؟... الحدٌث

 .5ٕٗ-1ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٙٔ(:ص1ٕ٘ٓٓ(، )2ٕ٘ٓٓ(، )ٕٕ٘ٓٓ )-(ٕٔ٘ٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٙٔ(:صٕ٘٘ٓٓ )-(ٖٕ٘ٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
(ٔٓ) . 
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على هذا المول: العمد لدرته التً ٌمسن بها السماوات واألرض، وهً  لال المرطبً:" 
 .(ٔ)"ؼٌر مربٌة لنا
توحٌد المإمن. أعمدت السماء حٌن كادت تنفطر من كفر الكافر،  هًولال ابن عباس:" 

 .(ٕ)"ذكره الؽزنوي
ل ذلن كذلن، لصد مذهب تمدٌم العرب الجحَد من آخر الكبلم إلى أوله، كمول   ومن تؤوَّ
 :(ٖ)هرمة ابن

 تُْحِدُث ِلً نَْكبَةً وتَْنَكُإَها                 َوال أَراَها تََزاُل َظاِلَمةً 
 : (ٗ)أراها ال تزال ظالمة، فمدم الجحد عن موضعه من"تزال"، وكما لال اآلخر ٌرٌد:

ٌَالٌَا             إذَا أَْعَجبَتَْن الدَّْهَر َحاٌل ِمَن اْمِرٍئ   فََدْعهُ َوَواِكْل َحالَهُ َواللَّ
 النَّاُس آِلٌَا َوإْن َكاَن فٌِما ال ٌََرى             ٌَِجبَْن َعلَى َما َكاَن ِمْن َصالحٍ بِِه  

 .(٘)ٌعنً: وإن كان فٌما ٌرى الناس ال ٌؤلو
 الثانً : أنها مرفوعة بؽٌر عمد، لاله لتادة وإٌاس بن معاوٌة.

 لما ذكر أنهم ال ٌإمنون عرؾ الدلٌل الذي ٌوجب التصدٌك بالخالك لال الزجاج:" 
المدرة والداللة ما ال شًء ، وفً ذلن من {هللا الذي رفع السماوات بؽٌر عمد}فمال:  -عز وجل 

بؽٌر عمد وأنتم  :والمعنى {:بؽٌر عمد، }أوضح منه أن السماء محٌطة باألرض متبرٌة منها
بؽٌر عمد مربٌة، وعلى  :، المعنى«العمد»من نعت  {ترونها: }ترونها كذلن، وٌجوز أن تكون

 .(ٙ)"هللا عز وجل هذا تعمدها لدرة
 :(2)وفً رفع السماء وجهان

 رفع لدرها وإجبلل خطرها ، ألن السماء أشرؾ من األرض .أحدهما : 
 الثانً : سمكها حتى علت على األرض .

ٌلٌك علوا ثم عبل على العرش  ، أي:"[ٕ}ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(1)"من ؼٌر تجسٌم وال تكٌٌٍؾ وال تعطٌل بجبلله وعظمته

ر كما جاء من ؼٌر تكٌٌؾ ، وال تشبٌه ، وال تعطٌل ، وال  لال اإلمام ابن كثٌر:"  ٌَُمرَّ
 .(5)"تمثٌل ، تعالى هللا علوا كبٌرا

 .(ٓٔ)"ٌعنً: عبل علٌه لال الطبري:" 
وروي عن الحسن والربٌع  .(ٔٔ)"، ٌمول: ارتفع{ثم استوى"}عن أبً العالٌة فً لوله:  

  .(ٔ)بن أنس مثله
                                                             

 .25ٕ/5تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .25ٕ/5تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 البن واألضداد اآلٌة، تفسٌر فً للفراء المرآن ومعانً أبٌات، تسعة من 25ٕ ،22ٕ المؽنً شواهد شرح(ٖ)

 .ٖٕٗ: األنباري
 إنَّ : وأولها لرٌش، بلسان كلها أهمزها لصٌدة أللولن: فمال تهمز، ال لرًٌشا إن: هرمة البن لٌل أنه زعموا ولد
ٌْمً  ٌَْرَزُإها َكان َما بَِشًء َضنَّتْ ...  ٌْكلَإَها وهللا سُلَ
َدتْنًِ ُدنً فٌِما وَعوَّ  أجَزُإَها كُْنتُ  ما ِوْردٍ  أَْظَماءُ ...  تُعَّوِ
 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . َظاِلمةً  تََزال أَراَها وال
 ،ٖٕٗ: األنباري البن واألضداد اآلٌة، تفسٌر فً للفراء المرآن معانًلم أتعرؾ على لابله، والبٌت فً  (ٗ)

 أمره صرؾ: أي ،"األمر إلٌه وكل" من. للٌالً أمره دع: أي ،"حاله واكل:" ولوله، ٕٖ٘/ٙٔوتفسٌر الطبري:
 .الممصر ،"اآللً" و. وٌذهبنه أمره صالح على ٌمضٌن أي ،"به صالح من كان ما على ٌجبن:" ولوله. إلٌه
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٙٔ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .5ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٙ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:5ٕٗانظر: التفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٕٙٔ/2(:ص5ٖٕٓٔ، و)5ٕ٘ٔ/ٙ(:صٕٔٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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 (ٕ)لال: ٌوم السابع " ،استوى على العرش{عن لتادة، فً لول هللا: " }ثم  
سمعت عكرمة ٌمول إن هللا بدء خلك السماوات واألرض وما "الحكم بن أبان لال: عن  

بٌنهما ٌوم األحد، ثم استوى على العرش ٌوم الجمعة فً ثبلث ساعات، فخلك فً ناحٌة منها 
احٌة النتن الذي ٌسمط على الشموس كً ٌرؼب الناس إلى ربهم فً الدعاء والمسؤلة، وخلك فً ن

 .(ٖ)"ابن آدم إذا مات لكً ٌمبر
عن كعب األحبار، لال: " إن هللا عز وجل لما خلك الخلك استوى على العرش فسبحه  

 .(ٗ)ٌعنً: العرش "
 :وجوه، [ٕ]الرعد : }ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش{ لوله تعالى:وفً 

 .(ٙ)، وابن ابً زمنٌن(٘)الحسن أحدها : معناه: استوى أمره على العرش، لاله
 .(2)ٌعنً: استمر على العرش، لاله مماتل الثانً:
ابن اثنتٌن وثبلثٌن سنة،  :ٌعنى {،واستوى}كل شًء فى المرآن:  ولال مماتل:" 
 .(1)"واستمر
 والسكون والحركة سابمة، حركة بعد ٌكون إنما االستمرار ألن مماتل، تجسٌم من هذاو

 على والنمص نمص، فالحدوث. الحوادث صفات من بصفة ٌوصؾ ال وهللا الحوادث، صفات من
 . محال -تعالى -هللا

لٌس المراد منه كونه مستمرا على العرش، ألن الممصود من هذه اآلٌة  لال الرازي:"
ذكر ما ٌدل على وجود الصانع وٌجب أن ٌكون ذلن الشًء مشاهدا معلوما وأن أحدا ما رأى أنه 
تعالى استمر على العرش فكٌؾ ٌمكن االستدالل به علٌه وأٌضا بتمدٌر أن ٌشاهد كونه مستمرا 

ٌشعر بكمال حاله وؼاٌة جبلله، بل ٌدل على احتٌاجه إلى المكان على العرش إال أن ذلن ال 
والحٌز. وأٌضا فهذا ٌدل على أنه ما كان بهذه الحالة ثم صار بهذه الحالة، وذلن ٌوجب التؽٌر 

وأٌضا االستواء ضد االعوجاج فظاهر اآلٌة ٌدل على أنه كان معوجا مضطربا ثم صار مستوٌا 
أن المراد استواإه على عالم األجسام بالمهر والمدرة والتدبٌر وكل ذلن على هللا محال، فثبت 

والحفظ ٌعنً أن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى فً حفظه وفً تدبٌره وفً االحتٌاج 
 .(5)"إلٌه

 :(ٓٔ)معناه: استولى على العرش ، واحتجوا بمول الشاعروالثالث: 
ٌٍْؾ ودم ُمْهَراقٍ  لد اْستََوى بِْشٌر على الِعَراِق                ِمن ٌِْر َس  (ٔٔ)َؼ

                                                                                                                                                                              

 حكاه دون ذكر اإلسناد.. ٕٕٙٔ/2، و:5ٕ٘ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:  (ٔ)
 .ٕٕٙٔ/2(:ص5ٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 . لطعة من الخبر السابك.5ٕ٘ٔ/ٙ(:صٕٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٕٔ/2(:ص5ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٙ)
 .2ٕٕ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .55/٘تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕٙ٘/1ٔمفاتٌح الؽٌب: (5)
" والصفات األسماء"و ،5ٕٕ/ ٕ" الماوردي تفسٌر"و ،(سوا) 1ٖٕ٘/ ٙ" الصحاح" فى نسبة بدون الشاهد(ٓٔ)

/ ٗ" اللسان"و ،ٖٗٗ ص" المبانً رصؾ" و ،ٕٕٓ/ 2 والمرطبً ،ٖٕٔ/ ٖ" المسٌر زاد"و ،5ٖٓ/ ٕ للبٌهمً
 ،(سوا) ٔ٘٘/ 5ٔ" العروس تاج" فً ونسب ،ٖٕٗ/ ٔ" المصون الدر"و ،5ٖٖ/ ٕ "الخازن"و ،(سوا) ٖٕٙٔ
 صحٌح نمل ٌثبت لم: )ٙٗٔ/ ٘" الفتاوى" فً اإلسبلم شٌخ ولال ،(استوى لد) المراجع هذه وفً األخطل، إلى
 ونسبه. اهـ( اللؽة فً ٌعرؾ ال مصنوع بٌت إنه: ولالوا أنكروه، اللؽة أبمة من واحد ؼٌر وكان عربً، شعر أنه
 وجوه من باطل به واالستدالل نصرانً، األخطل: )ولال األخطل، إلى 2/ 5" والنهاٌة البداٌة" فً كثٌر ابن
: وانظر( البعٌث إلى) 5ٕٔ/ ٔ" الوسٌط" وفً هنا نسبه والواحدي األخطل دٌوان فً لٌس وهو. اهـ( كثٌرة
 .151 ،15ٓ/ ٖ" المرسلة الصواعك مختصر"
من استواء الرحمن على العرش، ونهاٌة  -بشر على العراق -وأٌن استواء لال اآللوسً معلما على البٌت:" (ٔٔ)

األمر ٌحتاج إلى المول بؤن المراد استٌبلء ٌلٌك بشؤن الرحمن جل شؤنه فلٌمل من أول األمر لبل تحمل مإنة هذا 



٘5 
 

هذا لول أهل التؤوٌل من المعتزلة والجهمٌة والحرورٌة وؼٌرهم، ولد اتفك أهل العلم و 
 .(ٔ)على إبطاله
ولٌس استواإه على العرش استٌبلء كما لال أهل المدر؛ ألنه عز  لال اإلمام األشعري:" 

 .(ٕ)وجل لم ٌزل مستولٌاً على كل شًء"
كما رد علٌهم الدارمً وأبطل تؤوٌلهم لذلن بموله: "فهل من مكان لم ٌستول علٌه ولم 

ثم لال: هذا محال من الحجج  …ٌعله حتى خص العرش بالذكر من بٌن األمكنة واالستواء 
فً بطوله واستحالته، ؼٌر أنكم تؽالطون به  -إن شاء هللا  -وباطل من الكبلم ال تشكون أنتم 

 .(ٖ)الناس"
هنا،  «االستٌبلء»على َمْن فَسَّر االستواء بـ  -وهو من أبمة اللؽة-َردَّ ابن األعرابً  ولد

بموله: ".. ال ٌمال: استولى على الشًء، إال أن ٌكون له مضاّد، فإذا ؼلب أحُدهما، لٌل: استولى 
"..(ٗ) . 

 .(٘)ن الكرمًوهللا تعالى ال منازع له فً ُمْلكه. وَردَّه كذلن الخلٌل بن أحمد. ذَكَر ذل
أّول المعتزلة االستواء باالستٌبلء...وأما أهل السنة فٌتبرءون من هذا  لال السمعانً:"

ببل كٌؾ، واإلٌمان به واجب،  -تعالى  -التؤوٌل، وٌمولون: إن االستواء على العرش صفة هلل 
كذلن ٌحكى عن مالن بن أنس، وؼٌره من السلؾ، أنهم لالوا فً هذه اآلٌة: اإلٌمان به واجب، 

 .(ٙ)والسإال عنه بدعة"
ومنهج السلؾ الصالح إزاء صفة االستواء، وؼٌرها من صفات الباري تعالى: أن تمر 
كما جاءت، من ؼٌر تكٌٌؾ وال تمثٌل، وال تحرٌؾ، وال تعطٌل؛ فٌثبتون له األسماء والصفات، 
وٌنفون عنه مشابهة المخلولات، إثباتًا منزًها عن التشبٌه، منزًها عن التعطٌل، فمن نفى حمٌمة 

اء فهو ُمعّطل، وَمْن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق، فهو ُمَمثِّل. ولد لال اإلمام االستو

ا سُبل عن كٌفٌة االستواء، فمال:  الكٌؾ ؼٌر معمول، واالستواء منه ؼٌر »مالن بن أنس، لَمَّ
 ، ولد َوَرَد مثُل ذلن عن أم سلمة رضً هللا(2)«مجهول، واإلٌمان به واجب، والسإال عنه بدعة

 .(1)عنها، وربٌعة الرأي

                                                                                                                                                                              

ك بكمال التؤوٌل استواء ٌلٌك بشؤن من عز شؤنه وتعالى عن إدران العمول سلطانه، وهذا ألٌك باألدب وأوف
وإلٌها دعا أبمة الحدٌث فً المدٌم  -وإٌاها اختار أبمة الفمهاء ولاداتها -العبودٌة وعلٌه درج صدر األمة وساداتها

والحدٌث حتى لال دمحم بن الحسن كما أخرجه عنه البللكابً: اتفك الفمهاء كلهم من المشرق إلى المؽرب على 
رد عن سلٌمان بن ٌسار أن رجبل ٌمال له ضبٌع: لدم المدٌنة اإلٌمان بالصفات من ؼٌر تفسٌر وال تشبٌه، وو

فجعل ٌسؤل عن متشابه المرآن فؤرسل إلٌه عمر بن الخطاب رضً هللا تعالى عنه ولد أعد له عراجٌن النخل 
وفً  -العراجٌن فضربه حتى أدمى رأسه فمال: من أنت؟ فمال: أنا عبد هللا ضبٌع فؤخذ عمر عرجونا من تلن

فضربه بالجرٌد حتى ترن ظهره دبرة ثم تركه حتى برئ فدعا به لٌعود فمال: إن كنت ترٌد لتلً فالتلنً  -رواٌة
". روح لتبل جمٌبل فؤذن له إلى أرضه وكتب إلى أبً موسى األشعري أن ال ٌجالسه أحد من المسلمٌن

 .1ٙ-1٘/ٕالمعانً:
 مختصر"و ،5ٗٔ - ٖٗٔ/ ٘" الفتاوى"و ،1ٖٓ - ٖٙٓ/ ٕ" والصفات األسماء"و ،ٖٙ ص" اإلبانة: "انظر(ٔ)

 .ٕٙ ص لؤللبانً" العلو
 .ٖٔٔرسالة إلى أهل الثؽر بباب االبواب: (ٕ)
 .1ٔ: الجهمٌة على الرد انظر(ٖ)
 .ٕٗٗ/ ٖ: للبللكابً" والجماعة السنة أهل اعتماد أصول شرح(ٗ)
 .ٕٗٔ :الثمات لاوٌلانظر:  (٘)
 .11ٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 ـ ٕٖ٘/ ٙ) الحلٌة فً نعٌم أبو واإلمام ،(51ٖ/ ٖ) السنة أهل اعتماد أصول شرح فً البللكابً اإلمام رواه(2)

 عند وهب ابن طرٌك حجر ابن اإلمام جود ولد( 1ٓٗص) والصفات األسماء فً البٌهمً واإلمام ،(ٕٖٙ
 ذكره ولد(. 2ٓٗ ـ ٙٓٗ/ ٖٔ) الفتح. فذكره...  وهب بن هللا عبد عن جٌد بسند البٌهمً وأخرج: فمال البٌهمً
 .(2ٔٔ ـ 2ٓٔ/ ٔ) المدارن فً عٌاض والماضً ،(ٖٕٔص) الجامع فً المٌروانً زٌد أبً ابن
 ،25ٗٔ/ ٕ" اللؽة تهذٌب" فً( سوا) مادة وانظر. ٖٗٗ - ٓٗٗ/ ٖ" االعتماد أصول شرح: "انظر(1)
: للدامؽانً" المرآن لاموس" ،52ٕٔ" المحٌط الماموس" ،ٕٓٙٔ/ ٗ" اللسان" ،1ٖٕٙ - 1ٖٕ٘/ ٙ" الصحاح"
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مذهب السلؾ الصالح أنه استوى سبحانه علٌه ببل كٌؾ على  لال اإلمام الشوكانً:"
 .(ٔ)الوجه الذي ٌلٌك به مع تنزهه عما ال ٌجوز علٌه"

هذه مسؤلة االستواء،  {ثم استوى على العرش}لوله تعالى:  :"لال اإلمام المرطبً
األسنى فً شرح أسماء هللا »وللعلماء فٌها كبلم وإجراء. ولد بٌنا ألوال العلماء فٌها فً الكتاب 

وذكرنا فٌها هنان أربعة عشر لوال. واألكثر من المتمدمٌن والمتؤخرٌن  ،«الحسنى وصفاته العلى
ة ذلن ولواحمه البلزمة علٌه أنه إذا وجب تنزٌه الباري سبحانه عن الجهة والتحٌز فمن ضرور

عند عامة العلماء المتمدمٌن ولادتهم من المتؤخرٌن تنزٌهه تبارن وتعالى عن الجهة، فلٌس بجهة 
فوق عندهم، ألنه ٌلزم من ذلن عندهم متى اختص بجهة أن ٌكون فً مكان أو حٌز، وٌلزم على 

ولد كان ، لول المتكلمٌنالمكان والحٌز الحركة والسكون للمتحٌز، والتؽٌر والحدوث. هذا 
السلؾ األول رضً هللا عنهم ال ٌمولون بنفً الجهة، ال ٌنطمون بذلن بل نطموا هم والكافة، 
بإثباتها هلل تعالى كما نطك كتابه، وأخبرت رسله، ولم ٌنكر أحد من السلؾ الصالح أنه استوى 

كٌفٌة االستواء، فإنه  على عرشه حمٌمة، وخص العرش بذلن ألنه أعظم المخلولات، وإنما جهلوا
والكٌؾ مجهول، والسإال  -أي فً اللؽة -ال تعلم حمٌمته. لال مالن رحمه هللا: االستواء معلوم
 .(ٕ)عنه بدعة. وكذا لالت أم سلمة رضً هللا عنها"

لال اإلمام ابن كثٌر:" وأما لوله تعالى : } ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش { فللناس فً هذا  
الت كثٌرة جدا ، لٌس هذا موضع بسطها ، وإنما ٌُسلن فً هذا الممام مذهب السلؾ الممام مما

الصالح : مالن ، واألوزاعً ، والثوري ، واللٌث بن سعد ، والشافعً ، وأحمد بن حنبل ، 
وإسحاق بن راهوٌه وؼٌرهم ، من أبمة المسلمٌن لدٌما وحدٌثا ، وهو إمرارها كما جاءت من 

وال تعطٌل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهٌن منفً عن هللا ، فإن هللا  ؼٌر تكٌٌؾ وال تشبٌه
ٌء َوُهَو السَِّمٌُع اْلَبِصٌُر { ] الشورى :  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش [ بل  ٔٔال ٌشبهه شًء من خلمه ، و } لَ

ٌْم بن حماد الخزاعً شٌخ البخاري  -األمر كما لال األبمة  خلمه فمد من شبه هللا ب»:  -منهم نُعَ
. ولٌس فٌما وصؾ هللا به نفسه وال رسوله «كفر، ومن جحد ما وصؾ هللا به نفسه فمد كفر

تشبٌه ، فمن أثبت هلل تعالى ما وردت به اآلٌات الصرٌحة واألخبار الصحٌحة ، على الوجه 
 .(ٖ)الذي ٌلٌك بجبلل هللا تعالى ، ونفى عن هللا تعالى النمابص ، فمد سلن سبٌل الهدى"

كل شٌا وصؾ هللا به نفسه فً المرآن فمراءته تفسٌره، ال كٌؾ "ولال سفٌان بن عٌٌنة:  
 .(ٗ)"وال مثل
سؤلت أحمد بن حنبل عن األحادٌث التً تردها الجهمٌة فً "ولال أبو بكر المروذي:  

الصفات والرإٌة، واإلسراء، ولصة العرش، فصححه أبو عبد هللا ولال: تلمتها العلماء بالمبول، 
 .(٘)"مر األخبار كما جاءتت

اتفك الفمهاء كلهم من الشرق إلى :"ولال دمحم بن الحسن الشٌبانً ـ صاحب أبً حنٌفة ـ  
ملسو هيلع هللا ىلص فً صفة   الؽرب على اإلٌمان بالمرآن واألحادٌث التً جاءت بها الثمات عن رسول هللا

الرب عز وجل، من ؼٌر تفسٌر وال تشبٌه، فمن فسر الٌوم شٌباً من ذلن فمد خرج مما كان علٌه 

                                                                                                                                                                              

 البن" الحدٌث مختلؾ تؤوٌل: "االستواء صفة موضوع حول وانظر. 25ٔ/ ٔ: للزبٌدي" العروس تاج" ،ٕ٘٘
 ،ٙٔٔ ص: للبٌهمً" الرشاد سبٌل إلى والهداٌة االعتماد" ،ٓٗ ص: للدارمً" الجهمٌة على الرد" ،5ٖٗ: لتٌبة
 5ٔ٘ ،ٗٓٗ، ٖ٘ٙ ،ٙٗٔ/ ٘" تٌمٌة ابن اإلسبلم شٌخ فتاوى مجموع" ،ٖٖٓ/ ٕ: للبٌهمً" والصفات األسماء"
: عثٌمٌن بن لدمحم" العمٌدة فً رسابل" ،2ٙٔ - ٗٙٔ ،ٕ٘ٔ - ٕٗٔ/ ٔ: حجر بن ألحمد" السلفٌة العمابد" ٕٓ٘ -
2ٓ. 
 .ٕٓٗ/ٕفتح المدٌر: (ٔ)
 .5ٕٔ/ 2 تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
، والصابونً فً عمٌدة السلؾ وأصحاب الحدٌث ضمن ٔٗالصفات صأخرجه الدارلطنً فً كتاب (ٗ)

، والبللكابً فً شرح أصول اعتماد أهل 5ٔ، وابن لدامة فً ذم التؤوٌل صٕٓٔ/ٔمجموعة الرسابل المنٌرٌة 
 .ٖٔٗ/ٖ(( 2ٖٙالسنة رلم ))

 .ٙ٘/ٔالحنابلة ، ورواه بتمامه ابن أبً ٌعلى فً طبمات ٕٔرواه مختصراً ابن لدامة فً ذم التؤوٌل ص(٘)
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وأصحابه، فإنهم لم ٌفسروا، ولكن أفتوا بما فً الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن لال بمول  النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٕ)"ال شٌا فمد فارق الجماعة ألنه وصفه بصفة (ٔ)جهم

ً ٌنكرون هذه  ،لدم علٌنا شرٌن بن عبد هللا"ولال عباد بن العوام:   فملنا: إن لوما
األحادٌث: " إن هللا ٌنزل إلى سماء الدنٌا " والرإٌة وما أشبه هذه األحادٌث فمال: إنما جاء بهذه 

 .(ٖ)"األحادٌثاألحادٌث من جاء بالسنن فً الصبلة، والزكاة، والحج، وإنما عرفنا هللا بهذه 
 :(ٗ)،  ثبلثة ألوال[ٗ٘]األعراؾ : وفً}اْلعَْرِش{

أحدها : أنه الُمْلن كنً عنه بالعرش والسرٌر كعادة ملون األرض فً الجلوس على األسرة ، 
 .(٘)حكاه ابن بحر

والثانً : أنه السموات كلها ألنها سمؾ ، وكل سمؾ عند العرب هو عرش ، لال هللا تعالى 
 [، أي: على سموفها . ٘ٗ[ ] الحج :  َٕٗعَلى عُُروِشَها{ ] الكهؾ : :}َخاِوٌَةً 

 والثالث : أنه موضع فً السماء فً أعبلها وأشرفها ، محجوب عن مبلبكة السماء .
 .(ٙ)لال ابن عباس:" وإنما سمً العرش عرشا الرتفاعه" 
 .(2)سعد الطابً: "العرش ٌالوتة حمراء"لال  
 .(1) خلك العرش من نوره"لال وهب بن منبه :"إن هللا 
َر الشَّْمَس َواْلمََمَر{ ]الرعد : لوله تعالى:  وذلَّل الشمس والممر لمنافع  ، أي:"[ٕ}َوَسخَّ
 .(5)"العباد
ٌمول: وأجرى الشمس والممر فً السماء، فسخرهما فٌها لمصالح خلمه،  لال الطبري:" 

وذلَّلَهما لمنافعهم، لٌعلموا بجرٌهما فٌها عدد السنٌن والحساب، وٌفصلوا به بٌن اللٌل 
 .(ٓٔ)"والنهار
ى{ ]الرعد : لوله تعالى:  كلٌّ منهما ٌدور فً فلكه إلى  ، أي:"[ٕ}كُلٌّ ٌَْجِري أِلََجٍل ُمَسما

 .(ٔٔ)"لمٌامةٌوم ا
ٌمول جل ثناإه: كل ذلن ٌجري فً السماء لولت معلوم، وذلن إلى فناء  لال الطبري:" 

ر الشمس، وٌُْخسؾ الممر، وتنكدر النجوم  .(ٔ)"الدنٌا ولٌام المٌامة التً عندها تكوَّ

                                                             

جهم بن صفوان من أهل خراسان ٌنسب إلى سمرلند وزمنه ومحتده الكوفة، وكنى أبا محرز، وكان مولى (ٔ)
لبنً راسب من األزد، أخذ الكبلم عن الجعد بن درهم وكان فصٌحاً، وكان صاحب مجادالت ومخاصمات فً 

 مسابل الكبلم التً ٌدعو إلٌها، وكان أكثر كبلمه فً اإللهٌات.
 .ٓٔانظر تارٌخ الجهمٌة والمعتزلة لجمال الدٌن الماسمً ص

لال الممرٌزي: حدث مذهب الجهم بعد عصر الصحابة رضً هللا عنهم بببلد المشرق، فعظمت الفتنة به، فإنه 
ً آثرت فً الملة اإلسبلمٌة آثاراً لبٌحة تولد عنها  نفى أن ٌكون هلل تعالى صفة، وأورد على أهل اإلسبلم شكوكا

ء كبٌر، وكان لبٌل المابة من سنً الهجرة، فكثر أتباعة على ألواله التً تإول إلى التعطٌل، فؤكبر أهل ببل
اإلسبلم بدعته، وتمالإا على إنكارها وتضلٌل أهلها، وحذروا من الجهمٌة وعادوهم فً هللا، وذموا من جلس 

 إلٌهم، وكتبوا فً الرد علٌهم ما هو معروؾ عند أهله.
 .2ٕ٘/ٕالخطط 
(( 2ٗٓ، والبللكابً فً شرح أصول اعتماد أهل السنة رلم ))ٗٔ-ٖٔرواه ابن لدامة فً ذم التؤوٌل ص(ٕ)
 .ٖٔٔ، والذهبً فً العلو صٕٖٗ/ٖ
لم أجده بهذا اللفظ، ورواه بلفظ ممارب الدارلطنً فً الصفات ، وٕٕٓااللتصاد فً االعتماد للممدسً: (ٖ)
 .1٘ٔ/1، والذهبً فً سٌر أعبلم النببلء ٖٗص
 .ٖٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .52ٗٔ/٘(:ص1٘21أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .52ٗٔ/٘(:ص1٘25أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .52ٗٔ/٘(:ص1٘1ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٖٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٕ)"لال: الدنٌا {،وسخر الشمس والممر كل ٌجري ألجل مسّمى"}عن مجاهد:  
وسعة الممر سعة األرض  ،سعة الشمس سعة األرض كلها، وزٌادة ثلث لال عكرمة:" 

مرة، وإن الشمس إذا ؼربت دخلت تحت العرش، فسبحت هلل، حتى إذا هً أصبحت استعفت 
فمالت: إنً إذا خرجت عبدت، فمال « ولم ذان والرب أعلم»ربها من الخروج، فمال لها الرب: 

حسبهم جهنم، أبعثها علٌهم مع ثبلثة عشر ألؾ اخرجً فلٌس علٌن من ذلن شًء »لها الرب: 
 .(ٖ)"«ملن ٌمودونها حتى ٌدخلوهم فٌها

 .(ٗ)"ٌدبِّر سبحانه أمور الدنٌا واآلخرة ، أي:"[ٕ}ٌَُدبُِّر اأْلَْمَر{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(٘)"ٌحكمه لال الزجاج:أي:" 
ٌمول تعالى ذكره: ٌمضً هللا الذي رفع السموات بؽٌر عمد ترونها أموَر  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"الدنٌا واآلخرة كلها، وٌدبِّر ذلن كله وحده، بؽٌر شرٌن وال ظهٌر وال معٌن سُْبحانه
ةٍ فًِ السََّماَواِت َوال  أي : ٌدبر أمر الخبلبك لال ابن كثٌر:"  ، }ال ٌَْعُزُب َعْنهُ ِمثْمَاُل ذَرَّ
[ ، وال ٌشؽله شؤن عن شؤن ، وال تؽلّظه المسابل ، وال ٌتبرم بإلحاح  ٖاألْرِض { ] سبؤ :  فًِ

الملحٌن وال ٌلهٌه تدبٌر الكبٌر عن الصؽٌر ، فً الجبال والبحار والعمران والمفار ، } َوَما ِمْن 
َها وَ  ِ ِرْزلَُها َوٌَْعلَُم ُمْستََمرَّ  ُٙمْستَْوَدَعَها كُلٌّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن { ] هود : َدابٍَّة فًِ األْرِض إِال َعلَى َّللاَّ

ٌَابٍِس إِال فًِ  [. } َوَما تَْسمُطُ ِمْن َوَرلٍَة إِال ٌَْعلَُمَها َوال َحبٍَّة فًِ ظُلَُماِت األْرِض َوال َرْطٍب َوال 
 .(2)"[ 5ِ٘كتَاٍب ُمبٌٍِن { ] األنعام : 

 .(1)"وحده لال: ٌمبضه {،ٌدبر األمر"}عن مجاهد لوله:  
ُل اآْلٌَاِت{ ]الرعد : لوله تعالى:  ٌوضح لكم اآلٌات الدالة على لدرته وأنه  ، أي:"[ٕ}ٌُفَّصِ

 .(5)"ال إله إال هو
 .(ٓٔ)"ٌبٌن اآلٌات التً تدل على لدرته على بعثكم :أي لال الزجاج:" 

ٌمول: ٌفصل لكم ربُّكم آٌات كتابه، فٌبٌنها لكم احتجاًجا بها علٌكم، أٌها  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"الناس
 .(ٕٔ)فنبٌن " :«نفصل»أما  ،عن السدي: " }ٌفصل اآلٌات{ 
لتولنوا باهلل والمعاد إلٌه،  ، أي:"[ٕ}لَعَلَّكُْم بِِلَماِء َربِّكُْم تُولِنُوَن{ ]الرعد : لوله تعالى: 

 .(ٖٔ)"فتصدلوا بوعده ووعٌده وتُْخلصوا العبادة له وحده
 ٌمول: لتولنوا بلماء هللا، والمعاد إلٌه، فتصدلوا بوعده ووعٌده،  لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)"وتنزجروا عن عبادة اآللهة واألوثان، وتخلصوا له العبادة إذا أٌمنتم ذلن
 كانوا ٌجحدون البعث، فاعلموا أن الذي خلك السماوات وأنشؤألنهم  لال الزجاج:" 

 .(٘ٔ)"اإلنسان ولم ٌكن شٌبا، لادر على إعادته

                                                                                                                                                                              

 .ٕٖٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖٙ/ٙٔ(كصٕٔٙٓٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 . 2ٕٕٔ/2(:ص52ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٖ)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٕٖٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٕٙٔ/ٙ(:صٕٙٔٓٔابن أبً حاتم) ، و تفسٌر2ٕٖ/ٙٔ(:صٕٕٙٓٓالطبري) أخرجه (1)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٙٔ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .2ٕٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕٕٔ/2(:ص55ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٕٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٙٔ/ٖمعانً المرآن: (٘ٔ)
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، وإن هللا تبارن وتعالى إنما أنزل كتابه وأرسل  {لعلكم بلماء ربكم تولنون"}عن لتادة:  
 .(ٔ)"رسله، لنإمن بوعده، ونستٌمن بلمابه

 الفوابد:
على عرشه، استوى علٌه كما بٌنه فً كتابه، فً لوله  أن هللا سبحانه وتعالى مستو -ٔ

ُ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش{  تعالى: }إِنَّ َربَّكُُم َّللاَّ
ْحَمُن فَاْسؤَْل بِِه َخبٌِراً ٗ٘]األعراؾ:  [ 5٘{ ]الفرلان: [ ولوله: }اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش الرَّ

فً آٌات أخر، والرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، ذكره فٌما نمل عنه، من ؼٌر أن ٌكٌؾ استواءه علٌه، أو 
 ٌجعل لفعله، وفهمه، أو وهمه سبٌبلً إلى إثبات كٌفٌته، إذ الكٌفٌة عن صفات ربنا منفٌة.
، فً لال إمام المسلمٌن فً عصره أبو عبد هللا مالن بن أنس رضً هللا عنه

جواب من سؤله عن كٌفٌة االستواء: " االستواء معلوم، والكٌؾ مجهول، والسإال عنه 
 .(ٕ)بدعة، وأران صاحب بدعة"، ثم أمر بإخراج السابل"

انحصار الخلك كل الخلك فٌه تعالى فبل خالك إال هو، واألمر كذلن فبل آمر وال ناهً  -ٕ
ٌبك شًء ما دام الخلك واألمر ؼٌره. هنا لال عمر: من بمً له شًء فلٌطلبه إذ لم 

 كبلهما هلل.
 تمرٌر ألوهٌة هللا تعالى وأنه اإلله الحك. -ٖ
لمد جاء ذكر عرش الرحمن فً المرآن الكرٌم فً واحد وعشرٌن ، إثبات العرش -ٗ

 ً  .(ٖ)موضعا
 المرآن

ًَ َوأَْنَهاًرا َوِمْن كُّلِ  ٌِْن }َوهَُو ال ِذي َمد  اَْلَْرَض َوَجعََل فٌَِها َرَواِس ٌِْن اثْنَ الث َمَراِت َجَعَل فٌَِها َزْوَج
ٌَْل الن َهاَر إِن  فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَتَفَك ُروَن )  [ٖ({ ]الرعد : ٌُْٖؽِشً الل 

 التفسٌر:
وهو سبحانه الذي جعل األرض متسعة ممتدة، وهٌؤها لمعاشكم، وجعل فٌها جباال تُثبِّتُها وأنهاًرا 

عكم، وجعل فٌها من كل الثمرات صنفٌن اثنٌن، فكان منها األبٌض واألسود والحلو لشربكم ومناف
والحامض، وجعل اللٌل ٌؽطً النهار بظلمته، إن فً ذلن كله لَعظات لموم ٌتفكرون فٌها، 

 فٌتعظون.
وهو سبحانه الذي جعل األرض  ، أي:"[ٖ}َوُهَو الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض{ ]الرعد : :لوله تعالى 

 .(ٗ)"متسعة ممتدة، وهٌؤها لمعاشكم
 .(٘)"ٌمول تعالى ذكره: وهللا الذي َمدَّ األرض، فبسطها طوال وعرًضا لال الطبري:" 
 .(ٙ)"ومعناه بسط األرض، روي فً التفسٌر أنها كانت مدورة فمدت لال الزجاج:" 
الدنٌا مسٌرة خمسمابة عام أربع مابة "عن األوزاعً، لال: لال عبد هللا بن عمرو:  

 .(2)"خراب، ومابة عمران ، فً أٌدي المسلمٌن مدة ذلن مسٌرة سنة
 .(1)"ما العمارة فً الدنٌا فً الخراب إال كفسطاط فً الصحراء"وهب بن منبه: لال  

                                                             

 .2ٕٖ/ٙٔ(:صٕ٘ٙٓٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 ـ ٕٖ٘/ ٙ) الحلٌة فً نعٌم أبو واإلمام ،(51ٖ/ ٖ) السنة أهل اعتماد أصول شرح فً البللكابً اإلمام رواه(ٕ)
 عند وهب ابن طرٌك حجر ابن اإلمام جود ولد( 1ٓٗص) والصفات األسماء فً البٌهمً واإلمام ،(ٕٖٙ ـ

 ذكره ولد(. 2ٓٗ ـ ٙٓٗ/ ٖٔ) الفتح. فذكره...  وهب بن هللا عبد عن جٌد بسند البٌهمً وأخرج: فمال البٌهمً
 .(2ٔٔ ـ 2ٓٔ/ ٔ) المدارن فً عٌاض والماضً ،(ٖٕٔص) الجامع فً المٌروانً زٌد أبً ابن
ُ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى  (، فوابد اآلٌة:1ٔانظر: الجزء) (ٖ) }إِنَّ َربَّكُُم َّللاَّ

ُ َربُّكُْم فَاْعبُُدوهُ أَفبََل تَذَكَُّروَن ) اْلعَْرِش ٌَُدبُِّر اأْلَْمرَ   .[ٖ({ ]ٌونس : َٖما ِمْن َشِفٌعٍ إاِلَّ ِمْن بَْعِد إِْذنِِه ذَِلكُُم َّللاَّ
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٔ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٕٕٔ/2(:صٕٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕٕٔ/2(:صٕٗٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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ًَ َوأَْنَهاًرا{ ]الرعد : :لوله تعالى  وجعل فٌها جباال تُثبِّتُها  ، أي:"[ٖ}َوَجَعَل فٌَِها َرَواِس
 .(ٔ)"وأنهاًرا لشربكم ومنافعكم

 .(ٕ)"جباال ثوابت :أي لال الزجاج:" 
، أنهاًرا من ماء]و[  ...ٌمول جل ثناإه: وجعل فً األرض جباال ثابتة لال الطبري:" 

أرسٌت الوتد فً األرض: إذا أثبته،  كما  ، وهً الثابتة، ٌمال منه:«راسٌة»جمع: «الرواسً»و
 : (ٖ)لال الشاعر

ٌَِرْمَن وَهاِمٌد   َوأْشعَُث أْرَستْهُ الَوِلٌَدةُ ِبالِفْهِر                 بِه َخاِلَداٌت َما 
 .(ٗ)"ٌعنً: أثبتته
 .(٘)أي: جبال" ،عن لتادة، لوله: " }رواسً{ 
 .(ٙ)أول جبل وضع على األرض أبو لبٌس""عن عطاء، لال:  
 لال: " لما خلك هللا األرض جعلت تمٌد فجعل الجبال عن أنس بن مالن، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

فؤلماها علٌها فاستمرت، فعجبت المبلبكة من خلك الجبال، فمالت: هل من خلمن ٌا رب أشد من 
الجبال؟ فمال: الحدٌد، فمالت: ٌا رب فهل من خلمن أشد من الحدٌد؟ لال: نعم، النار، فمالت: فهل 

ر؟ لال: نعم، الماء. فمالت: ٌا رب، فهل فً خلمن أشد من الماء؟ لال: نعم، من خلمن أشد من النا
الرٌح، لالت: ٌا رب فهل من خلمن شًء أشد من الرٌح؟ لال: نعم، ابن آدم ٌتصدق بٌمٌنه 

 .(2)ٌخفٌها من شماله "
ٌِْن{ ]الرعد : :لوله تعالى  ٌِْن اثْنَ وجعل فٌها  ، أي:"[ٖ}َوِمْن ُكّلِ الثََّمَراِت َجعََل فٌَِها َزْوَج

 .(1)"من كل الثمرات صنفٌن اثنٌن
 .(5)"جعل فٌها نوعٌن، والزوج الواحد الذي لٌس له لرٌن لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)"، نوعٌن وضربٌن{زوجٌن اثنٌن}عنى بموله:  لال الطبري:" 

ٌَْل النََّهاَر{ ]الرعد : :لوله تعالى  وجعل اللٌل ٌؽطً النهار  ، أي:"[ٖ}ٌُْؽِشً اللَّ
 .(ٔٔ)"بظلمته
 .(ٕٔ)"ٌمول: ٌجلِّل اللٌُل النهاَر فٌلبسه ظلمته، والنهاُر اللٌَل بضٌابه لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)"أي: ٌلبس اللٌل النهار لال لتادة:" 
إن فً ذلن كله  ، أي:"[ٖ}إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَتَفَكَُّروَن{ ]الرعد : :لوله تعالى 

 .(ٗٔ)"لَعظات لموم ٌتفكرون فٌها، فٌتعظون

                                                             

 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
" و" خالدات سوى" ورواٌته ،( رسا) واللسان ،ٕٖٔ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن مجازالبٌت لبلحوص، انظر:  (ٖ)

.: الدٌار أطبلل دروس بعد بمابها لطول بذلن سمٌت األثافً، صخور" الخوالد" و ،"الخالدات" و". الولٌدة ترسٌه
. بعض على بعضه المتلبد الرماد" الهامد" و. فارله إذا ،"ٌرٌمه المكان رام" من مكانهن، ٌبرحن ما ،"ٌرمن ما
 ٌدق الكؾ، ملء حجر" الفهر" و الجارٌة،": الولٌدة" و وٌتفرق، فٌتشعث رأسه ٌدق ألنه الوتد، ،"األشعث" و
 .به
 .1ٕٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٕٔ/2(:ص2ٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٕٔ/2(:صٕٙٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٕٔ/2(:صٕ٘ٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٖٔ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .5ٕٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٕٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٕٖ/ٙٔ(:صٕٙٙٓٓأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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إن فٌما وصفت وذكرت من عجابب خلك هللا وعظٌم لدرته التً خلك  لال الطبري:أي:" 
بها هذه األشٌاء، لَدالالت وحجًجا وعظات، لموم ٌتفكرون فٌها، فٌستدلون وٌعتبرون بها، 
فٌعلمون أن العبادة ال تصلح وال تجوز إال لمن خلمها ودبَّرها دون ؼٌره من اآللهة واألصنام 

وال لشًء ؼٌرها، إال لمن أنشؤ ذلن فؤحدثه من ؼٌر شًء تبارن التً ال تمدر على ضر وال نفع 
وأن المدرة التً أبدع بها ذلن، هً المدرة التً ال ٌتعذَّر علٌه إحٌاء من هلن من خلمه، ، وتعالى

 .(ٔ)"وإعادة ما فنً منه وابتداع ما شاء ابتداَعه بها
تفكروا فً آالء هللا وال :" عن سالم بن عبد هللا بن عمر عن أبٌه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(ٕ)"تفكروا فً هللا
 الفوابد:
 وفً الحدٌث الشرٌؾ:" {،َوهَُو الَِّذي مد األَْرض لال تعالى:} ،ثبات األرض واستمرارها -ٔ

فعجبت المبلبكة  ،فخلك الجبال فؤلماها علٌها فاستمرت ،لما خلك هللا األرض جعلت تمٌد
 ،الحدٌد ،نعم :لال ؟ٌا رب هل فى خلمن شىء أشد من الجبال :فمالت ،من خلك الجبال

ٌا رب فهل فى  :لالت .النار ،نعم :لال ؟ٌا رب فهل فى خلمن شىء أشد من الحدٌد :لالت
ٌا رب فهل فى خلمن شىء أشد من  :لالت ،الماء ،نعم :لال ؟خلمن شىء أشد من النار

ابن  ،نعم :لال ؟شىء أشد من الرٌحٌا رب فهل فى خلمن  :لالت ،نعم الرٌح :لال ؟الماء
 .(ٖ)"آدم تصدق بٌمٌنه وٌخفٌها من شماله

 فضٌلة التفكر فً اآلٌات الكونٌة. -ٕ
 المرآن

ٌُْر ِصْنَواٍن ٌُْسمَى  }َوفًِ اَْلَْرِض لَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت َوَجن اٌت ِمْن أَْعنَاٍب َوَزْرعٌ َونَِخٌٌل ِصْنَواٌن َوَؼ
ُل بَْعَضَها َعلَى بَْعٍض فًِ اَْلُكُِل إِن  فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن )بَِماٍء َواِحٍد  ({ ]الرعد : َٗونُفَّضِ

ٗ] 
 التفسٌر:

وفً األرض لطع ٌجاور بعضها بعًضا، منها ما هو طٌِّب ٌُنبُت ما ٌنفع الناس، ومنها َسبِخة 
أعناب، وجعل فٌها زروًعا مختلفة ونخٌبل  ِمْلحة ال تُنبت شٌبًا، وفً األرض الطٌبة بساتٌن من

مجتمعًا فً منبت واحد، وؼٌر مجتمع فٌه، كل ذلن فً تربة واحدة، وٌشرب من ماء واحد، 
ولكنه ٌختلؾ فً الثمار والحجم والطعم وؼٌر ذلن، فهذا حلو وهذا حامض، وبعضها أفضل من 

  تعالى أمره ونهٌه.بعض فً األكل، إن فً ذلن لَعبلمات لمن كان له للب ٌعمل عن هللا
فً األرض بماعٌ مختلفةٌ  ، أي:"[ٗ}َوفًِ اأْلَْرِض لَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت{ ]الرعد : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"متبلصمات لرٌٌب بعضها من بعض
وفً األرض لطع منها متماربات متدانٌات، ٌمرب : ٌمول تعالى ذكره  لال الطبري:" 

بالتفاضل مع تجاورها ولرب بعضها من بعض، فمنها بعضها من بعض بالجوار، وتختلؾ 
 .(٘)"لِْطعة َسبََخةٌ ال تنبت شٌبًا فً جوار لطعة طٌبة تنبت وتنفع

أي : أراٍض تجاور بعضها بعضا ، مع أن هذه طٌبة تنبت ما ٌنتفع به  لال ابن كثٌر:" 
وكذا ٌدخل فً هذه اآلٌة اختبلؾ ألوان بماع األرض ،  ..الناس ، وهذه َسبَخة مالحة ال تنبت شٌبا

                                                             

 .ٖٖٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٕٔ/2(:صٕٔٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
، ٗ٘ٗ/٘( ، والترمذى )ٕ٘ٔٔ، رلم ٖ٘ٙ( ، وعبد بن حمٌد )ص 2ٕٕ٘ٔ، رلم ٕٗٔ/ٖأخرجه أحمد )(ٖ)
( ، والبٌهمى ٖٓٔٗ، رلم 1ٕٙ/2)( ولال: ؼرٌب ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه، وأبو ٌعلى 5ٖٖٙ رلم

( ، والضٌاء 12ٕ2ٙ، رلم ٖٖ٘ٔ/ٗ( ، وأبو الشٌخ فى العظمة )ٖٔٗٗ، رلم ٕٗٗ/ٖفى شعب اإلٌمان )
 ( .1ٕٗٔ، رلم ٕ٘ٔ/ٙ)

 .ومن ؼرٌب الحدٌث: "تمٌد": تتحرن وتضطرب
 .5ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٖٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
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فهذه تربة حمراء ، وهذه بٌضاء ، وهذه صفراء ، وهذه سوداء ، وهذه محجرة وهذه سهلة ، 
وهذه مرملة ، وهذه سمٌكة ، وهذه رلٌمة ، والكل متجاورات. فهذه بصفتها ، وهذه بصفتها 

 .(ٔ)"، ال إله إال هو ، وال رب سواهاألخرى ، فهذا كله مما ٌدل على الفاعل المختار 
 .(ٕ)"لرٌب بعضها من بعض :أي {،متجاورات"}لتادة لوله:  عن 
 ، وجهان:[ٗ}َوفًِ اأْلَْرِض لَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  

أحدهما : أن المتجاورات المدن وما كان عامراً ، وؼٌر المتجاورات الصحارى وما كان ؼٌر 
 عامر.
 .(ٖ)"لًُرى لَُربت متجاورات بعضها من بعض ولال لتادة:" 
 .(ٗ)"لال: لرى {،لطع متجاورات"}عن أبً عٌاض:  

 :(٘)الثانً : أي متجاورات فً المدى ، مختلفات فً التفاضل . وفٌه وجهان
 أحدهما : أن ٌتصل ما ٌكون نباته مراً .

، (2)، ومجاهد(ٙ)تنبت، لاله ابن عباسالثانً : أن تتصل المعذبة التً تنبت بالسبخة التً ال 
 .(1)والضحان
ٌرٌد بذلن الطٌبة العذبة التً تخرج نباتها بإذن ربها، تجاورها السبخة  لال اب عباس:" 

المبٌحة المالحة التً ال تخرج وهما أرض واحدة وماإهما شًء ملح عذب. ففضلت إحداهما 
 .(5)"على األخرى فً األكل

 .(ٓٔ)"لال: ملح وعذوبة {،لطع متجاورات وفً األرض:"}عن مجاهد و 
وفً األرض الطٌبة بساتٌن من  ، أي:"[ٗ}َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعَناٍب{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"أعناب
 .(ٕٔ)"وجعل فٌها زروًعا مختلفة ، أي:"[ٗ}َوَزْرعٌ{ ]الرعد : لوله تعالى: 

ٌُْر ِصْنَواٍن{ لوله تعالى:  ونخٌبل مجتمعًا فً منبت  ، أي:"[ٗ]الرعد : }َونَِخٌٌل ِصْنَواٌن َوَؼ
 .(ٖٔ)"واحد، وؼٌر مجتمع فٌه

ٌُْر ِصْنَواٍن{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً    ، أربعة ألوال:[ٗ}َونَِخٌٌل ِصْنَواٌن َوَؼ
المفتّرق)ؼٌر مجتمع(. وهذا لول  :«ؼٌر الصنوان»المجتمع، و :«الصنوان»أحدها : أن 

 :(2ٔ). لال الشاعر(ٙٔ)وبه لال ابن جرٌر الطبري، (٘ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٗٔ)البراء
 للمرِء زٌن إذا هما اجتمعا      العلم والحلم ُخلّتا كَرٍم        

 صنواٍن ال ٌستتم حسنها            إال بجمع ذا وذان معا

                                                             

 .ٖٔٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٕٕٓ/2(:ص1ٕٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 ٕٖٖ/ٙٔ(:ص2ٕٙٓٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٕٕٓ/2(:صٕ٘ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٙٔ(:ص2ٕٕٓٓ )-(2ٕٓٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٖٔ/ٙٔ(: ص5ٕٙٓٓ )-(2ٕٙٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٖٖ/ٙٔ(:ص21ٕٓٓطبري)انظر: تفسٌر ال (1)
 .5ٕٕٔ/2(:صٕٕٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕٕٔ/2(:صٕٗٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٖ٘/ٙٔ(:ص12ٕٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٖٗ/ٙٔ(:ص1ٖٕٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٖٖٖ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1ٕٕ/5، وتفسٌر المرطبً:21/ٖ، وتفسٌر السمعانً:5ٖ/ٖالبٌت ؼٌر منسوب فً النت والعٌون: (2ٔ)
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 .(ٕ)": المتفرق{وؼٌر صنوان"}، (ٔ)"النخلتٌن الملتزلتٌنعن البراء:}صنوان{: 
أن تكون أصولها  :«ؼٌر الصنوان»النخبلت ٌكون أصلها واحداً ، و :«الصنوان»الثانً : أن 

 .(2)، ولتادة(ٙ)، والضحان(٘)، ومجاهد(ٗ)، والبراء بن عازب(ٖ)شتى ، لاله ابن عباس
النخلة ٌخرج من أصلها النخبلت، فٌحمل بعضه «: صنوان»ـبال :ٌعنً لال ابن عباس:" 

 .(1)"متفرلةوال ٌحمل بعضه، فٌكون أصله واحدا ورءوسه 
وؼٌر »فالنخلتان والثبلث أصولُهن واحدة وفروعهن شتى، «: الصنوان»أما لال لتادة:" 
 .(5)"النخلة الواحدة :«صنوان
ه الناس «: الصنوان»:"لال ابن زٌد   النخلتان أو الثبلث ٌكنَّ فً أصل واحد، فذلن ٌعدُّ
 .(ٓٔ)"صنوانًا
بن الخطاب وبٌن العباس لول، فؤسرع أنه كان بٌن عمر "عن معمر لال: حدثنً رجل:  

إلٌه العباس، فجاء عمر إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ٌا رسول هللا، ألم تر عباًسا فعل بً وفعل! فؤردت 
 .(ٔٔ)"أن أجٌبه، فذكرُت مكانه منن فكففت: فمال: ٌرحمن هللا، إّن عّم الرجل ِصْنُو أبٌه

ال تإذونً فً العباس فإنه بمٌة آبابً، وإّن عّم الرجل " لال: عن مجاهد: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٕٔ)"صنو أبٌه
: المختلؾ ، حكاه الماوردي عن بعض «ؼٌر الصنوان»األشكال، و :«الصنوان»الثالث : أن 
 .(ٖٔ)المتؤخرٌن
: ما ٌنبت «ؼٌر الصنوان»الفسٌل ٌمطع من أمهاته ، وهو معروؾ ، و :«الصنوان»الرابع : أن 

النوى ، وهو ؼٌر معروؾ حتى ٌعرؾ ، وأصل النخل الؽرٌب من هذا ، لاله علً بن من 
 .(ٗٔ)عٌسى

 َوَزْرعٍ َونَِخٌلٍ »: لرأ لرأ عاصم فى رواٌة أبى بكر ونافع وابن عامر وحمزة والكسابىو

، بمعنى: وفً األرض لطٌع «األعناب»بالخفض عطفًا بذلن على« صنوان ؼٌر صنوان
 .(٘ٔ)أعناب ومن زرع ونخٌلمتجاوراٌت، وجناٌت من 

ٌسمى كل ما ذكر من المطع والجنات  ، أي:"[ٗ} ٌُْسَمى بَِماٍء َواِحٍد{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٙٔ)"والزرع والنخٌل بماء واحد ال اختبلؾ فى طبعه

ُل بَْعَضَها َعلَى بَْعٍض فًِ اأْلُكُِل{ ]الرعد : لوله تعالى:  ومع وجود  ، أي:"[ٗ}َونُفَّضِ
أسباب التشابه نفضل بمحض المدرة بعضا منها على بعض فى الثمرات شكبل ولدرا، ورابحة 

 .(2ٔ)"وطعما، وحبلوة وحموضة

                                                             

 .ٕٕٕٓ/2(:صٕٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٕٔ/2(:صٕٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٖٙ/ٙٔ(:ص5ٕ٘ٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٙٔ(:ص15ٕٓٓ(، و)11ٕٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖٖ/ٙٔ(:صٕٓٓٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٖ/ٙٔ(:صٕٕٓٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٖٖ/ٙٔ(:صٕٗٓٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٖٙ/ٙٔ(:ص5ٕ٘ٓٓاخرجه الطبري) (1)
 .1ٖٖ/ٙٔ(:صٕٗٓٔٓأخرجه الطبري) (5)
 .1ٖٖ/ٙٔ(:صٕٙٓٔٓأخرجه الطبري)(ٓٔ)
 1ٖٖ/ٙٔ(:ص2ٕٓٔٓأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 5ٖٖ/ٙٔ(:ص5ٕٓٔٓأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٖٖٗ/ٙٔ، وتفسٌر الطبري:ٖٙ٘انظر: السبعة فً المراءات: (٘ٔ)
 .1ٙ/ٖٔتفسٌر المراؼً: (ٙٔ)
 .1ٙ/ٖٔتفسٌر المراؼً: (2ٔ)
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األرض الواحدة ٌكون فٌها الخوخ والكمثرى والعنب األبٌض  لال سعٌد بن جبٌر:" 
واألسود، وبعضها أكثر حمبل من بعض، وبعضه حلو، وبعضه حامض، وبعضه أفضل من 

 .(ٔ)"بعض
لونا وطعما ونفعا ولذة؛ فهذه أرض طٌبة تنبت الكؤل والعشب الكثٌر  لال السعدي:أي:" 

كؤل وال تمسن ماء، وهذه تمسن الماء وال واألشجار والزروع، وهذه أرض تبلصمها ال تنبت 
تنبت الكؤل وهذه تنبت الزرع واألشجار وال تنبت الكؤل وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بٌن 

 .(ٕ)"فهل هذا التنوع فً ذاتها وطبٌعتها؟ أم ذلن تمدٌر العزٌز الرحٌم؟ ذلن.
ذا حامض لال: ه {،ونفضل بعضها على بعض فً األكل"}عن ابن عباس فً لوله: 

 .(ٖ)"وهذا حلو، وهذا لل وهذا فارسً
 .(ٗ)"بعضها أفضل من بعض حمبل لال الضحان:" 
ُل بَْعَضَها َعلَى بَْعٍض فًِ اأْلُكُلِ  لال مماتل:}  فبعضها أكبر  ،فً الحمل :ٌعنً {، "َونُفَّضِ

 .(٘)"حمبل من بعض
إن فً ذلن لَعبلمات  ، أي:"[ٗ]الرعد : }إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت ِلَمْوٍم ٌَْعِملُوَن{ لوله تعالى: 

 .(ٙ)"لمن كان له للب ٌعمل عن هللا تعالى أمره ونهٌه
 .(2)"فٌوحدون ربهم  {،لموم ٌعملون}ما ذكر من صنعه لعبرة  :ٌعنً لال مماتل:" 
أي: لموم لهم عمول تهدٌهم إلى ما ٌنفعهم، وتمودهم إلى ما ٌرشدهم  لال السعدي:" 

ٌاه وأوامره ونواهٌه، وأما أهل اإلعراض، وأهل الببلدة فهم فً ظلماتهم وٌعملون عن هللا وصا
 .(1)"ٌعمهون، وفً ؼٌهم ٌترددون، ال ٌهتدون إلى ربهم سبٌبل وال ٌعون له لٌبل

 ، وجهان:[ٗ}إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن{ ]الرعد : وفً لوله تعالى: 
اعتبار ٌدل ذوي العمول على عظٌم المدرة ، وهو معنى لول أحدهما : أن فً اختبلؾ ذلن 

 .(5)الضحان
الثانً : أنه مثل ضربه هللا تعالى لبنً آدم ، أصلهم واحد وهم مختلفون فً الخٌر والشر 

 .(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)واإلٌمان والكفر كاختبلؾ الثمار التً تسمى بماء واحد ، لاله الحسن
 الفوابد:
التربة والماء من  اختبلؾ النباتات فً الطعم رؼم االتحاد فً بٌن المرآن الكرٌم أنَّ  -ٔ

 .العبلمات الباهرة لمن عمل وتدبر
 فضٌلة العمل لبلهتداء به إلى معرفة الحك وإتباعه لئلسعاد واإلكمال. -ٕ
 :االدعاء بؤّن الشًء ُوِجَد بذاته من ؼٌر سببفساد  -ٖ

ا واحدة، المرٌض ال بُدَّ لو كانت الطبٌعة هً الخالك كما ٌمولون؛ لكانت لوانٌنهف
أن ٌموت، والصحٌح ال ٌمرض، والنبات الذي ٌسمى بماء واحد ال ٌختلؾ طعم ثمره؛ 
لكننا نرى العكس، أحٌانًا نرى المرٌض ٌشفى، والصحٌح ٌموت بدون مرض أو علة، 
ونرى الزرع والنبات فً ساحة واحدة ٌمتص ؼذاء فً األرض من تراب واحد، وٌسمى 

ن الثمر لد ٌختلؾ فً المذاق واأللوان والروابح والمنافع والمضار، فهل بماء واحد، ولك
                                                             

 .ٖٖٗ/ٙٔ(:ص1ٖٕٓٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٔٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٕٕٔ/2(:ص2ٕٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٕٔ/2(:ص1ٕٕٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٔٗتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٕٕٔ/2(:ص1ٕٕٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٓٗ/ٙٔ(:صٖٕٔٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٓٗ-5ٖٖ/ٙٔ(:صٕٕٔٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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 هذا كله من صنع الطبٌعة الصّماء أو المادة العمٌاء؟ وهل هذا هو العلم الذي ٌمولون به؟
 .هذا هو الجهل بعٌنه ولٌس بالعلموأٌم هللا إلن 

 المرآن
تَُرابًا أَإِن ا لَِفً َخْلٍك َجِدٌٍد أُولَبَِن ال ِذٌَن َكفَُروا بَِربِِّهْم َوأُولَبَِن }َوإِْن تَْعَجْب فَعََجٌب لَْولُُهْم أَإِذَا كُن ا 

 [٘({ ]الرعد : ٘اَْلَْؼاَلُل فًِ أَْعنَالِِهْم َوأُولَبَِن أَْصَحاُب الن اِر هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن )
 التفسٌر:

فالعجب األشدُّ من لولهم: أإذا متنا وكنا من عدم إٌمانهم بعد هذه األدلة  -أٌها الرسول-وإن تعجب 
ترابا نُبعث من جدٌد؟ أولبن هم الجاحدون بربهم الذي أوجدهم من العدم، وأولبن تكون السبلسل 

 من النار فً أعنالهم ٌوم المٌامة، وأولبن ٌدخلون النار، وال ٌخرجون منها أبًدا.
، [٘ذَا كُنَّا تَُرابًا أَإِنَّا لَِفً َخْلٍك َجِدٌٍد{ ]الرعد : }َوإِْن تَْعَجْب فَعََجٌب لَْولُُهْم أَإِ لوله تعالى: 
من عدم إٌمانهم بعد هذه األدلة فالعجب األشدُّ من لولهم: أإذا  -أٌها الرسول-وإن تعجب  أي:"

 .(ٔ)"متنا وكنا ترابا نُبعث من جدٌد؟
ٌا دمحم، من هإالء المشركٌن المتَّخذٌن ما  {وإن تعجب}ٌمول تعالى ذكره:  لال الطبري:" 

أبنا لفً }وبَِلٌنا فعُِدمنا {أبذا كنا ترابا} :فعجب لولهم ،ال ٌضرُّ وال ٌنفع آلهةً ٌعبدونها من دونً
ٌد إنشاإنا وإعادتنا خلًما جدًٌدا كما كنا لبل وفاتنا!! تكذٌبًا منهم بمدرة هللا،  {خلك جدٌد إنا لمجدَّ

 .(ٕ)"لعماب والبعث بعد المماتوجحوًدا للثواب وا
، عجب {فعجب لولهم أبذا كنا ترابا أبنا لفً خلك جدٌد}إن عجبت ٌا دمحم،  لال لتادة:" 

 .(ٖ)"الرحمن تبارن وتعالى من تكذٌبهم بالبعث بعد الموت
إن تعجب من تكذٌبهم، وهم لد رأوا من لدرة هللا وأمره وما ضرب لهم  لال ابن زٌد:" 

ب من لولهم:  من األمثال، فؤراهم من حٌاة الموتى فً األرض المٌتة، إن تعجب من هذه فتعجَّ

أو ال ٌرون أنا خلمناهم من نطفة؟ فالخلك من نطفة أشدُّ أم  {أبذا كنا ترابًا أبنا لفً خلك جدٌد}
 .(ٗ)"عظام؟الخلك من تراٍب و
 .(٘)": فكانت اللحوم رفاتا{أإذا كنا ترابا"}عن السدي: 

أولبن هم الجاحدون بربهم  ، أي:"[٘}أُولَبَِن الَِّذٌَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"الذي أوجدهم من العدم

 ٌمول تعالى ذكره: هإالء الذٌن أنكروا البعث وَجحُدوا الثواب والعماب لال الطبري:" 
 .(2)"هم الذٌن جحدوا لدرة ربِّهم وكذبوا رسوله {َجِدٌدٍ  أَبِذَا كُنَّا تَُرابًا أَِبنَّا َلِفً َخْلكٍ }ولالوا: 
وأولبن تكون السبلسل من  ، أي:"[٘}َوأُولَبَِن اأْلَْؼبَلُل فًِ أَْعنَالِِهْم{ ]الرعد : لوله تعالى: 

 .(1)"النار فً أعنالهم ٌوم المٌامة
 .(5)"وهم الذٌن فً أعنالهم األؼبلل ٌوم المٌامة فً نار جهنم لال الطبري:" 
إن األنكال لم تجعل فً أعناق أهل النار ألنهم أعجزوا الرب، ولكنها  لال الحسٌن:" 

 .(ٓٔ)"جعلت فً أعنالهم لكً إذا طفا بهم اللهب أرسبتهم فً النار

                                                             

 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٙٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٙٗ/ٙٔ(:ص1ٕٕٔٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٖٗ-ٖٙٗ/ٙٔ(:ص5ٕٕٔٓأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٕٕ/2(:صٖٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٓ٘-5ٖٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٓ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٕٕٕ/2(:صٖٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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وأولبن ٌدخلون  ، أي:"[٘}َوأُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"النار، وال ٌخرجون منها أبًدا

ٌمول: هم فٌها  {،هم فٌها خالدون، }ٌمول: هم سكان النار ٌوم المٌامة لال الطبري:" 
  .(ٕ)"ماكثون أبًدا، ال ٌموتون فٌها، وال ٌخرجون منها

 .(ٖ)"أي : ماكثون فٌها أبدا ، ال ٌحولون عنها وال ٌزولون لال ابن كثٌر:"
 .(ٗ)": ٌعذبون فٌها{أصحاب النار"}عن أبً مالن لوله:  
وروي عن السدي نحو  .(٘)"خالد أبدا :أي {،هم فٌها خالدون"}عن ابن عباس لوله:  
 .(ٙ)ذلن
 الفوابد:
 تمرٌر أصول العمٌدة الثبلثة: التوحٌد والنبوة البعث والجزاء اآلخر. -ٔ
 صوارؾ اإلٌمان والتً هً كاألؼبلل ٌر التملٌد األعمى، والكبر والعناد. -ٕ
 .وتوعَّدهم المذكبٌن بالبعث والنشور ذم -ٖ
لد ٌدل التعجب على بؽض هللا للفعل الذي هو محل التعجب ومن أمثلة هذا النوع لوله  -ٗ

، ولوله سبحانه: }بَْل َعِجْبَت [٘]الرعد:تعالى: }َوإِن تَْعَجْب فَعََجٌب لَْولُُهْم أَبِذَا كُنَّا تَُرابًا{
ٌَْؾ تَْكفُُرونَ [ٕٔ]الصافات:َوٌَْسَخُروَن{ ٌَاكُْم{  ، ولوله تعالى: }َك ً فَؤَْح ِ َوُكنتُْم أَْمَواتا بِاَّللَّ
ٌَْؾ تَؤُْخذُونَهُ َولَْد أَْفَضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعٍض{[1ٕ]البمرة: ، [ٕٔ]النساء:، ولوله: }َوَك

ٌْكُْم آٌَاُت هللاِ{  ٌَْؾ تَْكفُُروَن َوأَنتُْم تُتْلَى َعلَ  .[ٔٓٔ]آل عمران:ولوله: }َوَك
 المرآن

َن بِالس ٌِّبَِة لَْبَل اْلَحَسنَِة َولَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلِهُم اْلَمثاَُلُت َوِإن  َرب َن لَذُو َمْؽِفَرٍة ِللن اِس }َوٌَْستَْعِجلُونَ 
 [ٙ({ ]الرعد : َٙعلَى ظُْلِمِهْم َوإِن  َرب َن لََشِدٌُد اْلِعمَاِب )

 التفسٌر:
بون بالعموبة التً لم أعاجلهم بها لبل  اإلٌمان الذي ٌرجى به األمان والحسنات، وٌستعجلن المكذِّ

لَذو  -أٌها الرسول-ولد مضت عموبات المكذبٌن ِمن لبلهم، فكٌؾ ال ٌعتبرون بهم؟ وإن ربن 
مؽفرة لذنوِب َمن تاب ِمن ذنوبه من الناس على ظلمهم، ٌفتح لهم باب المؽفرة، وٌدعوهم إلٌها، 

العماب على َمن أصرَّ على الكفر وهم ٌظلمون أنفسهم بعصٌانهم ربهم، وإن ربن لشدٌد 
 والضبلل ومعصٌة هللا.

 سبب النزول:
 على ثبلثة ألوال:اآلٌة اختلفوا فٌمن نزلت 

أحدها: أنها نزلت فً كفار مكة، سؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌؤتٌهم بالعذاب، استهزاء منهم بذلن، 
 . (2)ابن عباس حكاه ابن الجوزي عن

 . (1)فً مشركً العرب، لاله لتادةزلت: أنها نوالثانً: 
اللهم إن كان هذا هو الحك من عندن، لاله  فً النضر بن الحارث حٌن لال:أنها نزلت والثالث: 
 .(5)مماتل

                                                             

 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕٕٕ/2(:صٖٕ٘ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٕٕ/2(:صٖٕٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٕٕٕٕ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٙ)
 .1ٖٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (2)
 .ٖٕٕٕ/2(:ص2ٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
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بون  ، أي:"[ٙ}َوٌَْستَْعِجلُونََن ِبالسٌَِّّبَِة لَْبَل اْلَحَسنَِة{ ]الرعد : لوله تعالى:  وٌستعجلن المكذِّ
 .(ٔ)"بالعموبة التً لم أعاجلهم بها لبل اإلٌمان الذي ٌرجى به األمان والحسنات

 .(ٕ)"ٌمول: ٌستعجلونن بالعذاب وهم آمنون له لال الفراء:" 
ٌا دمحم، مشركو لومن بالببلء والعموبة  {وٌستعجلونن}مول تعالى ذكره: ٌ لال الطبري:" 

َنا ِحَجاَرةً ِمَن }لبل الرخاء والعافٌة، فٌمولون:  ٌْ اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهذَا هَُو اْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن فَؤَْمِطْر َعلَ
 .(ٖ)"[ٕٖ]سورة األنفال:  {السََّماِء أَِو ابْتِنَا بِعَذَاٍب أَِلٌمٍ 

ٌعنً: مشركً مكَّة حٌن سؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌؤتٌهم بالعذاب استهزاًء  لال الواحدي:" 
ٌمول: وٌستعجلونن بالعذاب الذي لم أُعاجلهم به وهو لوله: }لبل الحسنة{ ٌعنً: إحسانه إلٌهم فً 

 .(ٗ)"تؤخٌر العموبة عنهم إلى ٌوم المٌامة
 .(٘)"ٌطلبون العذابلفرط إنكارهم وتكذٌبهم  :أي لال المرطبً:" 
كما أخبر ، أي : هإالء المكذبون } ِبالسٌَِّّبَِة لَْبَل اْلَحَسنَِة { أي : بالعموبة لال ابن كثٌر:" 

ْكُر إِنََّن لََمْجنُوٌن * لَْو َما تَؤْتٌِنَا بِاْلَمبلبِ  ٌِْه الذِّ َكِة إِْن عنهم فً لوله : } َولَالُوا ٌَا أٌََُّها الَِّذي نزَل َعلَ
اِدلٌَِن * َما نُنزُل اْلَمبلبَِكةَ إِال ِباْلَحّكِ َوَما َكانُوا إِذًا ُمْنَظِرٌَن { ]الحجر :  [ ولال 1 - ٙكُْنَت ِمَن الصَّ
ى لََجاَءُهُم اْلعَذَاُب َولٌََؤْتٌَِنَُّهْم بَْؽتَةً َوهُمْ   ال ٌَْشعُُروَن تعالى : } َوٌَْستَْعِجلُونََن ِباْلعَذَاِب َولَْوال أََجٌل ُمَسما

ولال : } َسؤََل [ ٗ٘،  ٖ٘* ٌَْستَْعِجلُونََن ِباْلعَذَاِب َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحٌَطةٌ بِاْلَكاِفِرٌَن { ]العنكبوت : 
[ ولال : } ٌَْستَْعِجُل بَِها الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بَِها َوالَِّذٌَن آَمنُوا َٔسابٌِل بِعَذَاٍب َوالِعٍ { ]المعارج : 

ْل َلنَا لِطَّنَا لَْبَل ٌَ 1ُٔمْشِفمُوَن ِمْنَها َوٌَْعلَُموَن أَنََّها اْلَحكُّ { ]الشورى :  ْوِم اْلِحَساِب [} َولَالُوا َربَّنَا َعّجِ
[ أي : حسابنا وعمابنا ، كما لال مخبرا عنهم : } َوإِْذ لَالُوا اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهذَا ُهَو ٙٔ{ ]ص : 

ٌْنَا ِحَجاَرةً ِمَن السََّماِء أَِو ابِْتنَا بِعَذَاٍب أَِلٌٍم { ]األنفال :  [ فكانوا ٕٖاْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن فَؤَْمِطْر َعلَ
 .(ٙ)"الرسول أن ٌؤتٌهم بعذاب هللا ، وذلن من شدة تكذٌبهم وكفرهم وعنادهم ٌطلبون من

طلب تعجٌل األمر لبل مجًء )ولته( ، ولد كان هللا  :«االستعجال» لال السمعانً:" 
كرامة للنبً. والسٌبة هاهنا هً العموبة، والحسنة:  تعالى أخر عموبة االصطبلم عن المشركٌن

لبون العموبة بدال من العافٌة، ولد دل على هذا لوله تعالى: }وإذ لالوا العافٌة، ومعناه: أنهم ٌط
اللهم إن كان هذا هو الحك من عندن فؤمطر علٌنا حجارة من السماء{ ولوله تعالى: }سؤل سابل 

 .(2)"بعذاب والع{
: }اللَُّهمَّ كمولهم االستهزاء، طرٌمة على هو هإالء من االستعجال وهذا لال الشوكانً:" 

 .(1)"[ٕٖإِْن َكاَن َهذَا هَُو اْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدن{ ]األنفال : 
 ، أربعة وجوه:[ٙ}َوٌَْستَْعِجلُونََن بِالسٌَِّّبَِة لَْبَل اْلَحَسنَِة{ ]الرعد : وفً لوله تعالى: 

 .(5)أحدها : ٌعنً بالعموبة لبل العافٌة ، رواه معمر عن لتادة
اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهذَا }فمالوا: ، هإالء مشركوا العرب استعجلوا بالشر لبل الخٌر لال لتادة:" 

َماِء أَِو ابِْتنَا بِعَذَاٍب أَِلٌم َنا ِحَجاَرةً ِمَن السَّ ٌْ  .(ٓٔ){"هَُو اْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن فَؤَْمِطْر َعلَ
ٌن سؤلوا لال: ح {،وٌستعجلونن بالسٌبة لبل الحسنة"}عن السدي لوله: وروي  
 .(ٔٔ)"العذاب

                                                             

 .ٕٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5٘/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٓ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 1ٕٗ.مٙٙ٘الوجٌز: (ٗ)
 .5تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٖٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .25-21/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .1ٔ/ٖفتح المدٌر: (1)
 .ٖٕٕٕ/2(:ص1ٖٕٔٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٔ٘/ٙٔ(:صٖٕٔٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٕٕٕ/2(:ص2ٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٕٕ/2(:ص5ٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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 .(ٔ)الثانً : بالشر لبل الخٌر، رواه سعٌد عن لتادة
 .(ٕ)الثالث : بالكفر لبل اإلجابة . رواه الماسم بن ٌحٌى
 .(ٖ)والرابع: بالمتال لبل االسترشاد. أفاده الماوردي

ولد مضت عموبات  ، أي:"[ٙ}َولَْد َخَلْت ِمْن لَْبِلِهُم اْلَمثبَُلُت{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"المكذبٌن ِمن لبلهم، فكٌؾ ال ٌعتبرون بهم؟

« المثبلت»هً ، وهم ٌرون العموبات المثبلت فً ؼٌرهم ممن لد مضى لال الفراء:" 
 .(٘)"«المثبلت»وتمٌم تمول: 
بة فلم ٌعتبروا بها لال الواحدي:"   .(ٙ)"ولد مضت من لبلهم العموبات فً األمم الُمكذِّ
أي: مضت من لبلهم فً األمم التً عصت ربها وكذبت رسلها  :"لال البؽوي 
 .(2)"العموبات
وهم ٌعلمون ما َحلَّ بمن خبل لبلهم من األمم التً عصت ربها وكذبت  لال الطبري:" 

رسلها من عموبات هللا وعظٌم ببلبه،  فمن بٌن أمة مسخت لردة وأخرى خنازٌر، ومن بٌن أّمة 
ْجفة، وأخرى بالخسؾ، وذلن هو  ولد خلت من :}التً لال هللا جل ثناإه« المثبلت»أهلكت بالرَّ

بلت، والواحدة منها: {:تالمثبل}و{، لبلهم المثبلت  .(1)"«َمثُلة»العموبات المنّكِ
أي : لد أولعنا نممتنا باألمم الخالٌة وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)" اتعظ بهم
 .(ٓٔ)"مضت :ٌعنً {،خلت"}عن أبً مالن لوله:  
األمم فٌمن خبل ، ولابع هللا فً {ولد خلت من لبلهم المثبلت"}عن لتادة، لوله:  
 .(ٔٔ)"لبلكم

 ، ثبلثة وجوه:[ٙ}َولَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلِهُم اْلَمثبَُلُت{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  

 .(ٖٔ)، وأبو صالح(ٕٔ)أحدها : األمثال التً ضربها هللا تعالى لهم، لاله مجاهد
الذي َمثَل هللا به األمَم من العذاب الذي عذَّبهم، تولَّت المثبلت  :«المثبلت» لال مجاهد:" 

من العذاب، لد خلت من لبلهم، وعرفوا ذلن، وانتهى إلٌهم ما َمثََل هللا بهم حٌن عَصوه وَعصوا 
 .(ٗٔ)"ُرسُله

 .(٘ٔ)الثانً : أنها العموبات التً مثل هللا تعالى بها األمم الماضٌة ، لاله ابن عباس
التً مثل هللا لم من األمم من العذاب الذي عذبهم نزلت بهم  :«المثبلث» ابن زٌد:"ولال  

المثبلت من العذاب لد خلت من لبلهم وعرفوا ذلن وانتهى ما مثل هللا بهم حٌن عصوه وعصوا 
 .(ٙٔ)"رسله

                                                             

 .ٖٔ٘/ٙٔ(:صٖٕٓٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .5٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5٘/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٙٙ٘الوجٌز: (ٙ)
 .5ٕٙ/ٗتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٖٓ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٕٕٕ/2(:صٕٓٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٔ٘/ٙٔ(:صٖٕٓٔٓأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٕٕٕ/2(:صٕٕٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٖٕٕٕ/2انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٖٔ)
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٙٔ(:صٖٕ٘ٔٓأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٕٕٕ/2(:صٕٔٗٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 . ٖٕٕٕ/2(:صٖٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٙٔ)
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، لال: {ولد خلت من لبلهم المثبلث}سمعت الشعبً ٌمول فً لوله: "سلٌم لال: روي عن  
 . (ٔ)"«المثبلت»والخنازٌر هً المردة 

الثالث : أنها العموبات المستؤصلة التً ال تبمى معها بالٌة كعموبات عاد وثمود حكاه ابن 
 .(ٕ)األنباري
 .(ٖ)"أن المثبلت العموبات]على[:  األكثرون  لال السمعانً:" 
أٌها -وإن ربن  ، أي:"[ٙظُْلِمِهْم{ ]الرعد : }َوإِنَّ َربََّن لَذُو َمْؽِفَرةٍ ِللنَّاِس َعلَى لوله تعالى: 
لَذو مؽفرة لذنوِب َمن تاب ِمن ذنوبه من الناس على ظلمهم، ٌفتح لهم باب المؽفرة،  -الرسول

 .(ٗ)"وٌدعوهم إلٌها، وهم ٌظلمون أنفسهم بعصٌانهم ربهم
 .(٘)"ٌعنً: ٌتجاوز عن المشركٌن إذا آمنوا ،بالتَّوبة لال الواحدي:" 
ٌمول تعالى ذكره: وإن ربن ٌا دمحم لذو ستٍر على ذنوب من تاب من  الطبري:"لال  

ذنوبه من الناس، فتارٌن فضٌحته بها فً مولؾ المٌامة، وصافٌح له عن عمابه علٌها عاجبل 
 .(ٙ)"ٌمول: على فعلهم ما فعلوا من ذلن بؽٌر إذنً لهم بفعله {،على ظلمهم، }وآجبل
 .(2)"، ٌمول: ولكّن ربَّن{مؽفرة للناسوإن ربن لذو "}عن ابن عباس: 
وإن ربن لذو مؽفرة } :تبل مطرؾ هذه اآلٌة"عماد بن زٌد عن علً بن زٌد لال: عن  

ثم لال مطرؾ: لو ٌعلم الناس لدر رحمة هللا وعفو هللا وتجاوز هللا ومؽفرة  {،للناس على ظلمهم
 .(1)"هللا لمرت أعٌنهم

وإن ربن لشدٌد العماب على  ، أي:"[ٙلََشِدٌُد اْلِعمَاِب{ ]الرعد : }َوإِنَّ َربََّن لوله تعالى: 
 .(5)"َمن أصرَّ على الكفر والضبلل ومعصٌة هللا

 .(ٓٔ)"ٌعنً: لَمْن أصرَّ على الكفر لال الواحدي:" 
ل له ذلن فً  لال الطبري:أي:"  ا على معاصٌه فً المٌامة، إن لم ٌعّجِ لمن هلن ُمِصرا

وهذا الكبلم، وإن كان ظاهره ظاهَر خبٍر، فإنه وعٌٌد ، الدنٌا، أو ٌجمعهما له فً الدنٌا واآلخرة
لول من هللا وتهدٌٌد للمشركٌن من لوم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، إن هم لم ٌنٌبوا وٌتوبوا من كفرهم لبل حُ 

 .(ٔٔ)"نممة هللا بهم
وإن ربن لذو مؽفرة للناس على ظلمهم } :لما نزلت هذه اآلٌة"سعٌد بن المسٌب: لال  

لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لوال عموبة هللا وتجاوزه ما هنؤ أحد العٌش ولوال  {،وإن ربن لشدٌد العماب
 .(ٕٔ)"وعٌده وعمابه ال تكل كل أحد

وإن ربن لذو مؽفرة للناس } :تبل مطرؾ هذه اآلٌة"عان لال: علً بن زٌد بن جدعن  
ولو ٌعلم الناس لدر عموبة هللا ونممة هللا وبؤس هللا، ونكال  {،على ظلمهم وإن ربن لشدٌد العماب

 .(ٖٔ)"هللا ما رلى لهم دمع وال لرت أعٌنهم بشًء
 الفوابد:

                                                             

 .ٕٖ٘/ٙٔ(:صٖٕٙٔٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .25/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٕٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٙٙ٘الوجٌز: (٘)
 .ٕٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖ٘/ٙٔ(ص2ٖٕٔٓأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕٕٗ/2(:صٕٗٗٔٔأخره ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٓ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .ٙٙ٘الوجٌز: (ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٕٕٗ/2(:صٕ٘ٗٔٔأخره ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٕٕٗ/2(:صٕٙٗٔٔأخره ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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على حصول الؽفران لبل ، }وإن ربن لذو مؽفرة للناس على ظلمهم{ دّل لوله تعالى:  -ٔ
 .التوبة

عدم تكفٌر أحد من أهل المبلة بؤي ذنب ما لم ٌستحّل ذلن الذنب إلى: الكتاب، والسنة،  -ٕ
 .واإلجماع

ٌدخل أهل الجنَّة الجنَّة، وأهل النَّار النَّار، ثم ٌمول هللا  :"-ملسو هيلع هللا ىلص-لال رسول هللا
تعالى: أخرجوا من كان فً للبه مثمال حبة من خردل من إٌمان، فٌخرجون منها لد 

فٌنبتون كما تنبت الحبة فً جانب  -شّن مالن  -اسوّدوا فٌُلمون فً نهر الحٌا أو الحٌاة 
 .(ٔ)"السٌل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوٌة

أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصً صؽرت أم كبرت إذا كانت دون 
ي بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفر، إنما ٌكون الكفر بسبب استحبلل  الشرن ال تإّدِ
المعصٌة بتحلٌل ما حّرم هللا، أو تحرٌم ما أحّل هللا تعالى، وهذه مسؤلة ال ٌختلؾ فٌها 

تعالى ٌمول: }إِنَّ هللا ال ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن  اثنان من العلماء، فاهلل
 .(ٕ)، وهللا المستعان[ٙٔٔ، 1ٗ]النساء:ٌََشاُء{

أن الموحدٌن ال ٌكفرون بفعل شًء من المعاصً الصؽابر والكبابر،  :مذهب أهل السنة -ٖ
لبل التوبة منها فؤمرهم إلى هللا إن شاء  وإذا عملوا الكبابر وتابوا لم تضرهم وإن ماتوا

عذبهم علٌها وإن شاء ؼفرها لهم، وإن عذب العباد على الصؽابر لم ٌكن ظالما لهم 
 .(ٖ)بذلن

 .(ٗ)ولالت المرجبة: "ال ٌوصؾ هللا بؤنه ٌعذب عباده على ذنب ؼٌر الكفر"

                                                             

 اإلٌمان، كتاب ومسلم، ،ٕٕ برلم األعمال، فً اإلٌمان أهل تفاضل باب اإلٌمان، كتاب البخاري، أخرجه(ٔ)
 .1ٗٔ برلم النار، من الموحدٌن وإخراج الشفاعة إثبات باب
 .1ٙٔص المسلم، تكفٌر ولضٌة الحكم: انظر(ٕ)
 سبلم بن الماسم عبٌد ألبً اإلٌمان ،( ٖ٘٘ - ٖٖ٘) ص خزٌمة البن التوحٌد: فً السنة أهل لولانظر:  (ٖ)
 االنتصار، وانظر: (2ٔٗ - ٙٔٗ) ص شرحها مع الطحاوٌة العمٌدة 2ٖٗ/ٔ اإلسبلمٌٌن مماالت( ٔ - 15) ص
 .ٙٙٙ/ٖ:األشرار المدرٌة المعتزلة على الرد فً
 على وهو اإلرجاء من مشتك وهو اإلٌمان، عن العمل أخر من كل على الوصؾ هذا ٌطلك: المرجبة(ٗ)

 : معنٌٌن
 .التؤخٌر بمعنى اإلرجاء -ٔ
 .الرجاء إعطاء بمعنى اإلرجاء -ٕ

 وعلى للفاسك، الرجاء ٌعطون وألنهم اإلٌمان عن العمل ٌإخرون ألنهم المعنٌٌن، بكبل علٌهم الوصؾ وٌصدق
 .المشٌبة تحت الفاسك فإن السلؾ مع ٌتفمون األخٌر هذا

 أبو( ٕ) الجهمٌة( ٔ: )وهم فرلة عشرة اثنتً التفصٌل على األشعري الحسن أبو عدهم أصناؾ والمرجبة
 النجارٌة( ٙ) ثوبان أبً أصحاب( ٘) شمر وأبً ٌونس لول( ٗ) السمري ٌونس أصحاب( ٖ) الصالحً الحسن
 وأصحابه حنٌفة أبو( 5) شبٌب بن دمحم أصحاب( 1) ؼٌبلن أصحاب( 2) وأصحابه النجار دمحم بن الحسٌن وهم
 اإلثنا وهذه كرام بن دمحم أصحاب الكرامٌة( ٕٔ) المرٌسً بشر أصحاب( ٔٔ) التومنً معاذ أبً أصحاب( ٓٔ)

 :وهً - هللا رحمه - تٌمٌة ابن اإلسبلم شٌخ ذلن ذكر كما أصناؾ ثبلثة إلى ترجع فرلة عشر
 حٌث المرجبة، فرق أكثر وهم الملوب أعمال ٌدخل من ومنهم الملب، فً ما مجرد اإلٌمان ٌمولون الذٌن: أوال
 بن دمحم وأصحاب الدمشمً، مروان بن ؼٌبلن أصحاب والؽٌبلنٌة السمري وٌونس شمر أبً أصحاب لول هو

 وأكثر األشعري نصره الذي وهو والصالحً اتبعه ومن كجهم الملوب أعمال ٌدخل ال من ومنهم شبٌب،
 .أصحابه
 النجارٌة هذا فً وأصحابه حنٌفة كؤبً الفمه أهل عن المشهور هو لول وهذا اللسان، ولول الملب تصدٌك: ثانٌا
 .المرٌسً وبشر
 كتمسٌم اإلٌمان، ؼٌر لً الفرق مذاهب باعتبار وذلن هنا المذكور ؼٌر تمسٌم إلى المرجبة لسمت ولد

 فً ترجع وهً الخالصة، المرجبة الجبرٌة، مرجبة المدرٌة، مرجبة الخوارج، مرجبة إلى إٌاهم الشهرستانً
 إال المشٌبة تحت أنه على فؤكثرهم اآلخرة فً الفاسك على الحكم أما. اإلسبلم شٌخ عن ذكره تمدم ما إلى الوالع
: لال ثم المشركٌن، فً الوعٌد إنما وعٌد الصبلة أهل فً لٌس إنه: وهو لابلٌه ٌذكر ولم األشعري ذكره لوال
 المبلة، أهل من أحد النار ٌدخل وال عمل اإلٌمان مع ٌضر ال كذلن عمل الشرن مع ٌنفع ال أنه هإالء وزعم
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 .(ٔ)كبٌرة"ولالت الخوارج: "من أذنب متعمدا كفر باهلل سواء فعل صؽٌرة أو 
ولالت المعتزلة والمدرٌة: "ال ٌجوز أن ٌعذب هللا العباد على الصؽابر وإن 
عذبهم علٌها ظلمهم، ومن فعل كبٌرة فإنه ٌخلد فً النار، وال ٌوصؾ هللا بؤنه ٌؽفر 

 .(ٕ)الكبابر"
عذاب هللا تعالى خاؾ المإمن ، فإذا تذكر ومن الفوابد أٌضا: الجمع بٌن الخوؾ والرجاء -ٗ

خوفاً شدٌداً وأكثر من األعمال الصالحة، وإذا تذكر سعة رحمة هللا تعالى رجاها وعمل 
 األعمال الصالحة التً تدفعه إلى رضى هللا تعالى وتإهله ألن ٌكون من أولٌابه.

 المرآن
ٌِْه آٌَةٌ ِمْن َربِِّه  ({ ]الرعد : 9إِن َما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلكُّلِ لَْوٍم َهاٍد )}َوٌَمُوُل ال ِذٌَن َكفَُروا لَْواَل أُْنِزَل َعلَ

9] 
 التفسٌر:

هبل جاءته معجزة محسوسة كعصا موسى ونالة صالح، ولٌس ذلن بٌدن « : مكة»وٌمول كفار 
ؾ ِمن بؤس هللا. ولكل أمة رسول ٌرشدهم إلى هللا  -أٌها الرسول- فما أنت إال مبلِّػ لهم، ومخّوِ

 تعالى.
ٌِْه آٌَةٌ ِمْن َربِِّه{ ]الرعد : تعالى:لوله   وٌمول  ، أي:"[2}َوٌَمُوُل الَِّذٌَن َكفَُروا لَْواَل أُْنِزَل َعلَ

 .(ٖ)"المشركون من كفار لرٌش هبلّ أُنزل على دمحم معجزة تدل على صدله
 .(ٗ)"لول مشركً العرب لال لتادة:" 
ِه َكنز أَْو }ٌعنون عبلمةً وحجةً له على نبّوته وذلن لولهم:  لال الطبري:"  ٌْ لَْوال أُنزَل َعلَ

 .(٘)"[ ٕٔ]سورة هود:  {َجاَء َمعَهُ َملَنٌ 

                                                                                                                                                                              

 من فلٌس الطاعة من المعرفة سوى أن زعموا حٌث السمري، ٌونس ألصحاب الشهرستانً المول هذا ونسب
 حكى ونحوه صادلا والٌمٌن خالصا اإلٌمان كان إذا ذلن على ٌعذب وال اإلٌمان حمٌمة تركها ٌضر وال اإلٌمان،
 على مات إذا العبد وأن محالة ال مؽفور الشرن دون ما: لالوا أنهم المكبت عبٌد أصحاب العبٌدٌة عن أٌضا ذلن
 ال: "هنا بموله المصنؾ عناهم الذٌن هإالء ولعل السٌبات، من واجترح اآلثام من افترق ما ٌضره لم توحٌده
 2ٕٕ - ٖٕٕ - ٖٕٔ/ٔ اإلسبلمٌٌن مماالت: انظر أعلم وهللا" الكفر ؼٌر ذنب على عباده ٌعذب بؤنه هللا ٌوصؾ
 .5٘ٔ/2 الفتاوى( 2ٕٓ - ٕٕٓ) ص الفرق بٌن الفرق 5٘ٔ - 1ٙٔ/ٔ الفصل بهامش والنحل الملل
 :ألوال عدة على ٌجدهم الكبٌرة مرتكب فً ألوال من عنهم ذكر فٌم والناظر(ٔ)
 لم إذا: ولالوا النجدات لال وبه اإلباضٌة، من طابفة لال وبه اإلصرار، حالة فً الصؽٌرة على التكفٌر: أوال
 .مسلم فهو الكبٌرة على ٌصر
 المصنؾ عناهم الذٌن هإالء ولعل منهم، الٌزٌدٌة عن ٌحكى وهذا كبٌر، أو صؽٌر ذنب كل على التكفٌر: ثانٌا
 .هنا بموله
 وأكثر والبهٌسٌة والصفرٌة الثعالبة من والمكرمٌه األزارلة لال وبه الكبٌرة، ارتكاب على التكفٌر: ثالثا

 .الخوارج
 .اإلباضٌة لال وبه شرن كفر ال نعمة كفر الكبابر ارتكاب أن: رابعا
 وما لاذؾ، زان فٌمال والمذؾ كالزنا به فٌسمى حد علٌه الذنوب من كان ما: لالوا الصفرٌة من طابفة: خامسا
 .مإمنا ٌسمى ال الحالتٌن وفً كفر، فٌمال الصبلة كترن حد فٌه لٌس الكبابر من كان
 لال وبه كافرا وال مإمنا ٌسمى ال ذلن ولبل ذنبه فً وٌحد الوالً إلى ٌرفع حتى ٌكفر ال ذنبا والع من: سادسا
 .أعلم وهللا الصفرٌة، من وفرلة البهٌسٌة بعض
 الفصل بهامش والنحل الملل ،( 5ٓٔ - 1ٕ) ص الفرق بٌن الفرق ،51ٔ - 2ٗٔ/ٔ اإلسبلمٌٌن مماالت: انظر
 .5ٓٔ/ٗ - 5ٕٕ/ٖ حزم البن الفصل ،1ٔٔ - ٗٙٔ/ٔ
 فً عنه تكفر أن مستحك صاحبها فإن الصؽابر أما. وكبابر صؽابر منها الذنوب أن على والزٌدٌة المعتزلة(ٕ)

 األصول شرح: انظر. علٌها ٌعالب أن ٌجب بل صاحبها عن تكفر ال فإنها الكبابر وأما. ثواب من ماله ممابل
 ص الزٌدٌة الفرلة ،تارٌخ( ٕٓ - 5ٔ) ص المٌوم الحً بعرفة العلوم مصباح ،( ٕٖٙ - ٙٙ) ص الخمسة
 .ٙ٘/ٔ الفصل بهامش الملل ،( 5ٕٖ - 1ٕٖ)
 .2ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٕٕٗ/2(:ص2ٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
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فما أنت  -أٌها الرسول-ولٌس ذلن بٌدن  ، أي:"[2}إِنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر{ ]الرعد : لوله تعالى: 
ؾ ِمن بؤس هللا  .(ٔ)"إال مبلِّػ لهم، ومخّوِ

لهم، تنذرهم بؤَس هللا أن ٌحّل بهم  {إنما أنت منذر}ٌمول هللا له: ٌا دمحم  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"على شركهم
 .(ٖ)"النبً ملسو هيلع هللا ىلص :ٌعنً ،هو المنذر وهو الهاد لال ابن عباس:" 
ولكل أمة رسول ٌرشدهم إلى هللا  ، أي:"[2}َوِلكُّلِ لَْوٍم َهاٍد{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"تعالى
 .(٘)"األنبٌاء :ٌعنً ،لكل لوم فٌما خبل داع مثلن ٌدعو إلى دٌن هللا :ٌعنً لال مماتل:" 
ون به وهاٍد ٌتمدمهم، فٌهدٌهم إما إلى خٌٍر وإما  لال الطبري:"  ٌمول ولكل لوم إمام ٌؤتمُّ
 .(ٙ)"الذي ٌهدي سابر جسده، وهو عنمه «هادي الفرس»وأصله من، إلى شرٍّ 
 .(2)"لكل لوم داعٍ ٌدعوهم إلى هللا لال لتادة:" 
 ، ثمانٌة ألوال:[2}َوِلُكّلِ لَْوٍم َهاٍد{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  

، (ٓٔ)، ومجاهد(5)، وسعٌد بن جبٌر(1)أحدها : أنه هللا تعالى، فهو هادي كل لوم، لاله ابن عباس
 .(ٔٔ)والضحان

، وبه (ٗٔ)، وابن زٌد(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)لوٍم هاٍد، أي: نبً ٌهدٌهم إلى هللا، لاله مجاهدالثانً : ولكل 
 .(٘ٔ)لال ابن لتٌبة

 .(2ٔ)، وٌحٌى بن رافع(ٙٔ)الثالث : ولكل لوم هاد، معناه: ولكل لوم لادة وهداة ، لاله أبو صالح
 .(5ٔ)، والحسن(1ٔ)الرابع : ولكل لوم هاد ، أي: داع. لاله ابن عباس

 نبً وداع إلى هللا ٌدعوهم بما ٌعطى من اآلٌات ال بما ٌرٌدون :أيالخامس : 
 .(ٕٓ). لاله الزجاج وٌتحكمون فٌه

 .(ٕٔ)، لاله أبو العالٌةالمابد، والمابد: اإلمام، واإلمام: العمل«: الهادي»السادس: أن 
ًّ بن ابً طالب. وهذا المول مروي عن ابن عباس اٌضا السابع : أنه عل
(ٕٕ) . 

                                                             

 .ٕٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٕٗ/2(:ص1ٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖ٘/ٙٔ(:ص1ٖٕٔٓأخرجه الطبري) (2)
 .ٖ٘٘/ٙٔ(:صٕٙٗٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٗ٘/ٙٔ(:صٕٗٗٔٓ )-(ٕٕٗٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٗ٘/ٙٔ(:صٕ٘ٗٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖ٘٘/ٙٔ(:ص2ٕٗٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٙٔ(:صٕٗ٘ٔٓ )-(1ٕٗٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖ٘٘/ٙٔ(:ص2ٕٗٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٙ٘/ٙٔ(:صٕٙ٘ٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٕٗانظر: تؤوٌل مشكل المرآن: (٘ٔ)
 .ٖٙ٘/ٙٔ(:ص1ٕ٘ٔٓ(، و)2ٕ٘ٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 . 2ٖ٘-ٖٙ٘/ٙٔ(:صٕٓٙٔٓانظر: تفسٌر الطبري)(2ٔ)
 .2ٖ٘/ٙٔ(:صٕٕٙٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .5ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)
 .ٓٗٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٕٓ)
 .ٖٙ٘/ٙٔ(:صٕٙ٘ٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٙٔ(:صٕٔٙٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٕ)
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، {إنما أنت منذر ولكل لوم هاد}لما نزلت "سعٌد بن جبٌر، عن ابن عباس لال:  عن 
، فمال: أنت {ولكل لوم هاد}وضع ملسو هيلع هللا ىلص ٌده على صدره فمال: أنا المنذر ًّ ، وأومؤ بٌده إلى منكب عل
، بن ٌهتدي المهتدون بَْعدي ًّ  .(ٔ)"الهادي ٌا عل
 .(ٕ)ٌسبمهم إلى الهدى ، حكاه ابن عٌسىالثامن: معناه: ولكل لوم سابك بعلم 

جابز أن ٌكون ذلن هو هللا الذي ٌهدي خلَمه وٌتَّبع خلمُه هداه وٌؤتمون  لال الطبري:" 
ًَّ هللا الذي تؤتمُّ به أمته، بؤمره ونهٌه وجابز أن ٌكون إماًما من األبمة ٌُْإتَْم ، وجابز أن ٌكون نَبِ

وإذ كان ، وجابٌز أن ٌكون داعًٌا من الدعاة إلى خٌٍر أو شرٍّ ، به، وٌتّبع منهاَجه وطرٌمته أصحابُه
ذلن كذلن، فبل لول أولى فً ذلن بالصواب من أن ٌمال كما لال جل ثناإه: إن محمًدا هو المنذر 

ون به  .(ٖ)"من أرسل إلٌه باإلنذار، وإن لكل لوم هادًٌا ٌهدٌهم فٌتّبعونه وٌؤتمُّ
 الفوابد:
 .-ملسو هيلع هللا ىلص-إثبات نبوة سٌدنا دمحم  -ٔ
أن المرآن الكرٌم لم ٌعتبر ما طلبه المشركون من اآلٌات هو األصل فً برهان النبوة،  -ٕ

بل لفت عمول الناس لٌستدلوا على صدق النبً ملسو هيلع هللا ىلص من خبلل ما آتاهم به من معجزة 
 بٌانه، مع أنه رجل أمً لم ٌمرأ، ولم ٌكتب.

نعوا بما جاءهم من الحك، وأخذوا ٌلحون على الرسول صلى نظراً ألّن المشركٌن لم ٌمت -ٖ
هللا علٌه وسلم بطلب نزول اآلٌات الحسٌة، فإّن المرآن الكرٌم ٌرجع ذلن أوالً إلى تمرٌر 

 اآلٌة الكرٌمة. مشٌبة هللا تعالى ولدرته العظٌمة، بعدم استجابة التحدي، كما بٌنته
 .أّن الهادي هو هللا تعالى -ٗ
 المرآن
 ُ ٍء ِعْنَدهُ بِِمْمَداٍر ) }ّللا  ًْ ({ ]الرعد 9ٌَْعلَُم َما تَْحِمُل كُلُّ أُْنثَى َوَما تَِؽٌُض اَْلَْرَحاُم َوَما تَْزَداُد َوكُلُّ َش

 :9] 
 التفسٌر:

هللا تعالى ٌعلم ما تحمل كلُّ أنثى فً بطنها، أذكر هو أم أنثى؟ وشمً هو أم سعٌد؟ وٌعلم ما 
د لبل تسعة أشهر، وما ٌزٌد حمله علٌها. وكل شًء ممدَّر عند هللا تنمصه األرحام، فٌسمط أو ٌول

 بممدار من النمصان أو الزٌادة ال ٌتجاوزه.
ُ ٌَْعلَُم َما تَْحِمُل كُلُّ أُْنثَى{ ]الرعد : لوله تعالى:  هللا تعالى ٌعلم ما تحمل كلُّ  ، أي:"[1}َّللاَّ

 .(ٗ)"أنثى فً بطنها، أذكر هو أم أنثى؟ وشمً هو أم سعٌد؟
وإن تعجب فعجٌب لولهم أبذا كنا تراًبا أبنا لفً خلك }ٌمول تعالى ذكره:  لال الطبري:" 
منكرٌن لدرة هللا على إعادتهم خلمًا جدًٌدا بعد فنابهم وببلبهم، وال ٌنكرون لدرته على  {جدٌد

 .(٘)"ابتدابهم وتصوٌرهم فً األرحام، وتدبٌرهم وتصرٌفهم فٌها حاال بعد حال
 .(ٙ)"لال: حملها تسعة أشهر {،ٌعلم ما تحمل كل أنثى:"}عن عكرمة ومجاهد  
ُ ٌَْعلَُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُْنثَى{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[1}َّللاَّ
 .(5)، ومماتل(1)، وابن ابً نجٌح(2)ٌعلم أذكر هو أم أنثى. لاله سعٌدأحدهما: 
 .[َٖٗما فًِ اأْلَْرَحاِم { ]لممان : } َوٌَْعلَُم  ومنه لوله تعالى: 

                                                             

 .2ٖ٘/ٙٔ(:صٕٔٙٔٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 . ٕٕٕٙ/2(:صٕٓٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٙ)
 .ٕٕٕٙ/2(:ص1ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٕٕٙ/2(:ص5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٖٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
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 .(ٔ)الثانً: ٌعلم أصالح هو أَم طالح. أفاده الماوردي
وما تنمصه األرحاُم  ، أي:"[1}َوَما تَِؽٌُض اأْلَْرَحاُم َوَما تَْزَداُد{ ]الرعد : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"وما تزداد على األشهر التسعة، بإلماء الجنٌن لبل تمامه
ٌمول: وما تنمص األرحام من حملها فً األشهر التسعة بإرسالها دم  لال الطبري:" 
فً حملها على األشهر التسعة لتمام ما نمص من الحمل فً األشهر التسعة  {وما تزداد} ،الحٌض

 .(ٖ)"بإرسالها دم الحٌض
 ، خمسة وجوه من[1}َوَما تَِؽٌُض اأْلَْرَحاُم َوَما تَْزَداُد{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  
 التفسٌر:
 .(ٗ)بالولد التام ، لاله ابن عباس َوَما تَْزَداُد{{ بالسمط النالص، }اأْلَْرَحامُ  }َوَما تَِؽٌضُ أحدها : 

ما دون التسعة  :«الؽٌض» . وفً رواٌة:"(٘)"السمط :ؼٌضوضتها" ولال الحسن:
 .(ٙ)"األشهر

 .(2)"األشهر، فوق التسعة {وما تزداد} ،، السَّْمط«الؽٌض:"» ولال لتادة:"
ْمط {هللا ٌعلم ما تحمل كل أنثى وما تؽٌض األرحام"}عن ابن عباس لوله:    ،، ٌعنً الّسِ

، ٌمول: ما زادت الرحم فً الحمل على ما ؼاضت حتى ولدته تماًما. وذلن أن من  {وما تزداد}
هن النساء من تحمل عشرة أشهر، ومنهن من تحمل تسعة أشهر، ومنهن من تزٌد فً الحمل، ومن

 .(1)"من تنمص. فذلن الؽٌض والزٌادة التً ذكر هللا، وكل ذلن بعلمه
بالوضع ألكثر من  َوَما تَْزَداُد{{ بالوضع أللل من تسعة أشهر ، }اأْلَْرَحامُ  }َوَما تَِؽٌضُ الثانً : 

 .(ٕٔ)، وعطٌة العوفً(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)، وسعٌد بن جبٌر(5)تسعة أشهر ، لاله ابن عباس
ولال . ما تزداد على تسعة وما نمص عن التسعة"لال ابن عباس: عن الضحان،  

 .(ٖٔ)"الضحان: وضعتنً أمً ولد حملتنً فً بطنها سنتٌن وولدتنً ولد خرجت ثنٌتً

 .(ٗٔ)"ولدت لسنتٌن، ولد نبتت ثناٌاي وفً رواٌة عن الضحان : "
 .(ٙٔ)"زٌادةما فوق التسعة فهو ، "(٘ٔ)"ما دون التسعة أشهر فهو ؼٌض لال الضحان:" 
بدم النفاس بعد  َوَما تَْزَداُد{{ بانمطاع الحٌض فً الحمل، }اأْلَْرَحامُ  }َوَما تَِؽٌضُ الثالث : 
 .(2ٔ)الوضع
الجنٌن فً بطن أمه ال ٌطلب وال ٌحزن وال ٌؽتم، وإنما ٌؤتٌه رزله فً لال مكحول:" 

استهل، واستهبلله  بطن أمه من دم حٌضتها، فمن ثم ال تحٌض الحامل، فإذا ولع إلى األرض
استنكارا لمكانه فإذا لطعت سرته حول هللا رزله إلى ثدي أمه، فٌؤكله فإذا هو بلػ لال هو الموت 

                                                             

 .5ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .2ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٖ٘-1ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖ٘/ٙٔ(:صٕٗٙٔٓ(، و)ٖٕٙٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٕٕٕ/2(:صٕ٘ٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٖٙ/ٙٔ(:ص5ٕٓٔٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٗٙ/ٙٔ(:ص5ٕٗٔٓأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٖ٘/ٙٔ(:صٕٗٙٔٓ)أخرجه الطبري (1)
 .ٕٕٕٙ/2(:صٕٕٙٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٖ٘/ٙٔ(:صٕ٘ٙٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٙٔ(:ص1ٕٗٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٗٙ/ٙٔ(:ص5ٕٕٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٕٕٙ/2(:صٕٕٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٙٔ(:ص55ٕٔٓاخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .2ٕٕٕ/2(:صٕٗٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٕٕٕ/2(:ص2ٕٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .52/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
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لال: أنى لً بالرزق؟ فٌمول مكحول: ٌا وٌحن ؼذان وأنت فً بطن أمن وأنت طفل  ،أو المتل
ٌعلم }مكحول:  لرأ صؽٌر حتى إذا اشتددت وعملت. للت: هو الموت أو المتل أٌن لً بالرزق. ثم
 .(ٔ)"{ما تحمل كل أنثى وما تؽٌض األرحام وما تزداد وكل شًء عنده بممدار

{ بظهور الحٌض من أٌام على الحمل ، وفً ذلن نمص فً الولد، اأْلَْرَحامُ  }َوَما تَِؽٌضُ الرابع : 
، (ٖ)بن جبٌر ، وسعٌد(ٕ)فً ممابلة أٌام الحٌض من أٌام الحمل. لاله ابن عباس َوَما تَْزَداُد{}

 .(٘)، وعكرمة(ٗ)ومجاهد
تؽٌض »لال:  {،وما تؽٌض األرحام"}عن مجاهد وسعٌد بن جبٌر عن ابن عباس لوله:  
 .(ٙ)"أن ترى المرأة الدم فً حملها فذلن تزداد فً التسعة أشهر :«األرحام
للولد. ٌمول: « الؽٌض»إذا رأت المرأة الدَم على الحمل، فهو لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(2)"صاٌن فً ؼذاء الولد، وهو زٌادة فً الحملنم
 . (1)"كلما ؼاضت بالدم، زاد ذلن فً الحمل لال عكرمة:" 

ؼٌض الرحم: الدم على الحمل كلما ؼاض الرحم من الدم ٌوًما زاد فً  ولال عكرمة:"
 .(5)"الحمل ٌوًما حتى تستكمل وهً طاهرةٌ 

، (ٓٔ)من تلده من بعد، حكاه السدي َوَما تَْزَداُد{ولدته لبل، }{ من اأْلَْرَحامُ  }َوَما تَِؽٌضُ الخامس : 
 .(ٔٔ)ولتادة
ٍء ِعْنَدهُ بِِمْمَداٍر{ ]الرعد : لوله تعالى:  ًْ وكل شًء ممدَّر عند هللا بممدار  ، أي:"[1}َوكُلُّ َش

 .(ٕٔ)"من النمصان أو الزٌادة ال ٌتجاوزه
 .(ٖٔ)"أي: بمدر "لال ابن أبً زمنٌن: 
 .(ٗٔ)"أي: بتمدٌر وحد ال ٌجاوزه وال ٌمصر عنه لال البؽوي:" 
ال ٌجاوز شًء من لََدره عن تمدٌره، وال ٌمصر أمر أراده فََدبَره عن  لال الطبري:" 

ر عما ُحّد له من المدر َر له من الحمل، وال ٌُمّصِ  .(٘ٔ)"تدبٌره، كما ال ٌزداد حمل أنثى على ما لُّدِ
ٍء ِعْندَ لوله تعالى:وفً   ًْ  ، ثبلثة وجوه:[1هُ بِِمْمَداٍر{ ]الرعد : }َوُكلُّ َش

 .(ٙٔ)أحدها : فً الرزق واألجل، لاله لتادة
 .(2ٔ)"إي وهللا، لمد حفظ علٌهم رزلهم وآجالهم، وجعل لهم أجبل معلوًما لال لتادة:" 

 .(1ٔ)الثانً : فٌما تؽٌض األرحام وما تزداد. حكاه الماوردي عن الضحان
 .(5ٔ)"ذلن ٌعلمه :ٌعنً{، وكل شًء عنده بممدار}ٌعنً لوله:  وعن ابن عباس:" 

                                                             

 .2ٕٕٕ/2(:ص2ٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٕٙ/2(:صٕٔٙٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٗٙ/ٙٔ(:ص5ٕ٘ٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٖٙ-ٖٓٙ/ٙٔ(:ص22ٕٔٓ )-(2ٕٙٔٓ(، و)2ٖٕٔٓ )-(ٕٙٙٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٖٙ/ٙٔ(:ص1ٖٕٔٓ(، و)1ٕٕٔٓ(، و)1ٕٓٔٓ )-(21ٕٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕٕٙ/2(:صٕٔٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٗٙ/ٙٔ(:ص5ٕ٘ٔٓأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٖٙ/ٙٔ(:ص21ٕٔٓأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٖٙ/ٙٔ(:ص1ٕٓٔٓأخرجه الطبري) (5)
 .ٖ٘ٙ/ٙٔانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 . ٖٗٙ/ٙٔ(:ص5ٕٙٔٓانظر: تفسٌر الطبري)(ٔٔ)
 .ٕٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٖٗ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖٔ)
 .51ٕ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗٔ)
 .5ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٙٔ(:صٕٕٔٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٙٔ(:صٕٕٔٓٓأخرجه الطبري) (2ٔ)
 .52/ٖانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .1ٕٕٕ/2(:ص2ٕٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5ٔ)
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 .(ٔ)والثالث: أن كل شًء عنده من ثواب وعماب بممدار الطاعة والمعصٌة. أفاده الماوردي
 المرآن

ٌِْب َوالش َهاَدِة اْلَكبٌُِر اْلُمتَعَاِل )  [4({ ]الرعد : 4}َعاِلُم اْلؽَ
 التفسٌر:

مشاَهد، الكبٌر فً ذاته وأسمابه وصفاته، المتعالً على هللا عالم بما خفً عن األبصار، وبما هو 
 جمٌع خلمه بذاته ولدرته ولهره.

ٌِْب َوالشََّهاَدِة{ ]الرعد : لوله تعالى:  هللا عالم بما خفً عن األبصار،  ، أي:"[5}َعاِلُم اْلؽَ
 .(ٕ)"وبما هو مشاَهد

 .(ٖ)"السر والعبلنٌة لال ابن عباس:" 
ٌمول تعالى ذكره: وهللا عالم ما ؼاب عنكم وعن أبصاركم فلم تروه، وما  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"شاهدتموه، فعاٌنتم بؤبصاركم، ال ٌخفى علٌه شًء، ألنهم خلمه  وتدبٌره
عالم بما كان،  ٌعنً: ما ؼاب عن العباد وما شاهدوه. وٌمال: لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 .(٘)نٌةوبما لم ٌكن. وٌمال: عالم السر والعبل
 .(ٙ)}عالم الؽٌب{ ما ؼاب عن جمٌع خلمه }والشهادة{ وما شهده الخلك لال الواحدي:" 
العظٌم الشؤن الذي كل شًء دونه  ، أي:"[5}اْلَكبٌُِر اْلُمتَعَاِل{ ]الرعد : لوله تعالى: 

ه عن المشابهة والمماثلة  .(2)"المستعلً على كل شًء بمدرته المنزَّ
المستعلً على كل شًء  {المتعال}الذي كل شًء دونه،  {الكبٌر} لال الطبري:" 
 .(1)"بمدرته
 .(5)"}المتعال{ عما لال المشركون ،}الكبٌر{ ٌعنً: العظٌم " لال ابن أبً زمنٌن: 
 .(ٓٔ) "}المتعال{ عّما ٌموله المشركون ،}الكبٌر{ العظٌم المدر لال الواحدي:" 

 .(ٔٔ)"ٌعنً: هو أكبر وأعلى من أن تكون له صاحبة وولد لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 المرآن

ٌِْل َوَساِرٌب بِالن َهاِر ) ({ ٓٔ}َسَواٌء ِمْنكُْم َمْن أََسر  اْلمَْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْستَْخٍؾ بِالل 
 [ٓٔ]الرعد : 
 التفسٌر:

وٌستوي عنده َمن استتر بؤعماله فً  ٌستوي فً علمه تعالى َمن أخفى المول منكم وَمن جهر به،
 ظلمة اللٌل، ومن جهر بها فً وضح النهار.

 سبب النزول:
عن ابن عباس لال: أنزل هللا تبارن وتعالى فً عامر وأربد وما كانا هما به من النبً  
 .(ٕٔ)"اآلٌة{َسَواٌء ِمْنكُْم َمْن أََسرَّ اْلَمْوَل َوَمْن َجَهَر بِهِ  }ملسو هيلع هللا ىلص: 

ٌستوي فً  ، أي:"[ٓٔ}َسَواٌء ِمْنكُْم َمْن أََسرَّ اْلَمْوَل َوَمْن َجَهَر بِِه{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"علمه تعالى َمن أخفى المول منكم وَمن جهر به

                                                             

 .52/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕٕٕ/2(:ص2ٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٙٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٔ/ٕبحر العلوم: (٘)
 .ٙٙ٘الوجٌز: (ٙ)
 .2ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖٙٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٗ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (5)
 .ٙٙ٘الوجٌز: (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٕبحر العلوم: (ٔٔ)
 .1ٕٕٕ/2(:ص2ٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)



1ٔ 
 

ٌمول تعالى ذكره: معتدٌل عند هللا منكم، أٌها الناس، الذي أسر المول،  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"والذي جهر به
 .(ٖ)"الجاهر بنطمه والُمضمر فً نفسه الواحدي:"لال  
 .(ٗ)"معناه: ٌستوي فً علم هللا المسر بالمول والجاهر به لال السمعانً والبؽوي:" 
 .(٘)"ٌعلم من السر ما ٌعلم من العبلنٌة، وٌعلم من العبلنٌة ما ٌعلم من السر لال الحسن:" 
 .(ٙ)"والظلمة عنده ضوءكل ذلن سواء عنده السر عنده عبلنٌة  لال لتادة:" 
ٌِْل َوَساِرٌب بِالنََّهاِر{ ]الرعد : لوله تعالى:  وٌستوي  ، أي:"[ٓٔ}َوَمْن هَُو ُمْستَْخٍؾ ِباللَّ

 .(2)"عنده َمن استتر بؤعماله فً ظلمة اللٌل، ومن جهر بها فً وضح النهار
 .(1)"فً ظلمة اللٌل :أي {،ومن هو مستخؾ باللٌلعن لتادة :"} 
ظاهر بالنهار. ٌمول: هو ٌعلم الظاهر والسر وكل  :أي ، "َساِرٌب بِالنََّهاِر{ َالفراء:}لال  
 .(5)"عنده سواء
مذاهبه ووجوهه، ومنه لولهم: أصبح فبلن آمنا فى  :سالن فى سربه، أي لال أبو عبٌدة:" 

 .(ٓٔ)"انسرب فبلن سربه، أي فى مذاهبه وأٌنما توجه، ومنه:
 :(ٔٔ)أي: متصرؾ فً حوابجه. ٌمال: سرب ٌسرب. ولال الشاعر لال ابن لتٌبة:" 

 ونحن خلعنا لٌده فهو سارب                أرى كل لوم لاربوا لٌد فحلهم 
 .(ٕٔ)"أي: ذاهب
سارب }ومن هو ، من هو مستتر باللٌل، واللٌل أستر من النهار :أي لال الزجاج:" 
فالمعنى الظاهر  من هو ظاهر بالنهار فً سربه، ٌمال: خل له سربه أي طرٌمه، :أي{، بالنهار

والمضمر فً نفسه علم هللا فٌهم جمٌعا ، فً الطرلات، والمستخفً فً الظلمات، والجاهر بنطمه
باللٌل، وهذا  ظاهرا {مستخؾ باللٌل}وذكر لطرب وجها آخر، ذكر أنه ٌجوز أن ٌكون ، سواء

مستتر، ٌمال: انسرب الوحشً إذا دخل  :أي {،وسارب بالنهار}ن مع هذا اللؽة جابز، وٌكو فً
 فً كناسه.
 .(ٖٔ)"واألول بٌن، وهو أبلػ فً وصؾ علم الؽٌب: -لال الزجاج-
، {وسارب بالنهار، }والذي هو مستخٍؾ باللٌل فً ظلمته بمعصٌة هللا لال الطبري:" 

ذلن. سواء عنده ِسرُّ خلمه وعبلنٌتهم، ٌمول: وظاهر بالنهار فً ضوبه، ال ٌخفى علٌه شًء من 
ٌمال منه:"َسَرَب ٌَْسَرُب سُُروبًا" إذا ظهر، كما لال لٌس بن ، ألنه ال ٌستسّر عنده شًء وال ٌخفى

 :(ٗٔ)الخطٌم
                                                                                                                                                                              

 .ٕٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٙٙ/ٙتفسٌر الطبري:ذ (ٕ)
 .2ٙ٘الوجٌز: (ٖ)
 .55ٕ/ٗ، وتفسٌر البؽوي:1ٓ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .1ٕٕٕ/2(:ص2ٕ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٕٕ/2(:ص2ٕٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٕٕ/2(:ص25ٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٓٙ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٖٕٖ/ٔمجاز المرآن: (ٓٔ)
 ابن لال: "وبعده" لاربوا أناس وكل" ورواٌته ٘ٗٗ/ٔ اللسان فً كما التؽلبً، شهاب بن لؤلخنس البٌت(ٔٔ)
 ولاربوا ؼٌره، إلى النملة على ٌجتربون ال واحد موضع فً ألاموا الناس أن ٌرٌد مثل، هذا: األصمعً لال: بري
 نذهب األرض نمتري أعزاء ونحن. علٌها ٌؽار أن خوفا إبلهم فتتبعه ٌتمدم أن عن فحلهم حبسوا أي فحلهم، لٌد
 ."تبعناه ؼٌث إلى نزع فحٌثما شاء، حٌث لٌذهب فحلنا لٌد خلعنا لد فنحن شبنا، حٌث فٌها
 .ٕٕ٘ؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ/ٖمعانً المرآن: (ٖٔ)
 ،"سروب ؼٌر:" ولوله أًٌضا الموحدة بالباء" سربت" وٌروى. كثٌر وؼٌرها( سرب) واللسان ،٘: دٌوانه(ٗٔ)
 .بعد تفسٌره فً جعفر أبو لال كما أو مذهبن، فً مبعدة ؼٌر: أي



1ٕ 
 

ٌَْر َسُروِب  ٌِْت َوكُْنِت َؼ ٌْر لَِرٌب              أَنَّى َسَر ُب األْحبلُم َؼ  َوتَُمّرِ
وكان بعضهم  ى[ بُْعد هذا الطرٌك، ولم تكونً تبُرزٌن وتظهرٌن؟ٌمول: كٌؾ سرٌت باللٌل ]عل

 .(ٔ)"ٌمول: هو السَّالن فً َسْربه: أي فً مذهبه ومكانه
علُم هللا سبحانه فٌهم  ،والظَّاهر فً الطُّرلات والمستخفً فً الظُّلماتلال الواحدي:" 

 .(ٕ)"مارُّ على وجههوالمستخفً معناه: المختفً والسَّارب: الظَّاهر ال، جمٌعاً سواءٌ 
أي: مستتر بظلمة اللٌل ولوله:  ،لوله: }ومن هو مستخؾ باللٌل{ لال السمعانً:" 

 .(ٖ)"الطرٌك«: السرب»أي: ظاهر ذاهب بالنهار، و ،}وسارب بالنهار{
 .(ٗ)"متصرؾ فً حوابجه :أي ،«سارب بالنهار»"لال المتٌبً:  
ٌِْل َوَساِرٌب بِالنََّهاِر{ ]الرعد : }َوَمْن هَُو ُمْستَْخٍؾ لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[ِٓٔباللَّ

 أحدهما : ٌعلم من استخفى بعمله فً ظلمة اللٌل، ومن أظهره فً ضوء النهار.
 .(٘)"النادي بالنهار :«السارب» لال الحسن:" 
 .(ٙ)"ٌعلم من اللٌل ما ٌعلم من النهار، وٌعلم من النهار ما ٌعلم من اللٌل ولال الحسن:" 
، (2)"لال: راكب رأسه بالمعاصً {،ومن هو مستخؾ باللٌل"}لوله:  :عن مجاهد 
 .(1)"لال: ظاهر بالنهار بالمعاصً {،وسارب بالنهار"}

لال إذا خرج بالنهار أرى الناس أنه بري من  {،وسارب بالنهار"}عن ابن عباس لوله:  
 .(5)"اإلثم

من هو مستخؾ بالمعصٌة فً ظلمه اللٌل، ومنتشر بتلن المعصٌة  :ٌمول ولال مماتل:" 
  .(ٓٔ)"سواء -تعالى -فعلم ذلن كله عند هللا ،بالنهار معلن بها

الثانً : ٌرى ما أخفته ظلمة اللٌل كما ٌرى ما أظهره ضوء النهار ، بخبلؾ المخلولٌن الذٌن 
 :(ٔٔ) الشاعرٌخفً علٌهم اللٌل أحوال أهلهم . لال 

ٌَمُوُل الَمْرُء ِمْن ظُلَُماتِه  ٌٍْل   َسَواٌء َصِحٌَحاُت العٌُُوِن َوعُوُرَها                َولَ
: هو المنصرؾ الذاهب ، مؤخوذ من :السُّروب فً المرعى ، وهو «السارب»و  

 .(ٕٔ)بالعشً، والسروج بالؽداة
 [ٓٔ-1فوابد اآلٌات:]

 سعة علم هللا تعالى. -ٔ
 .السّر والعبلنٌة، والصؽٌر والكبٌر، والؽٌب والشهادةاستوى فً علم هللا لمد  -ٕ
 .تتعلك مصابر األمورسبحانه وتعالى بإرادته  -ٖ
أن المدر ٌدل بمنطوله ومفهومه على لدرة الرب سبحانه وعلى تمدٌره لؤلشٌاء بنظام  -ٗ

وإتمان وإحكام، وكل من تتبع نصوص المرآن ٌجدها تدور على هذا البٌان، فالمضاء فً 
االته هو بمعنى الفراغ من الشًء، فالمضاء والمدر معناهما أن هللا سبحانه سابر استعم

لد أوجد هذا العالم ممدرا بممادٌر متمنة مضبوطة محكومة بسنن ال تمبل التؽٌٌر وال 

                                                             

 .2ٖٙ-ٖٙٙ/ٙتفسٌر الطبري:ذ (ٔ)
 .2ٙ٘الوجٌز: (ٕ)
 .1ٓ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .55ٕ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .5ٕٕٕ/2(:ص1ٕٓٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٕٕ/2(:ص22ٕٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٕٕ/2(:ص21ٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٕٕ/2(:ص1ٕٕٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕٕٕ/2(:ص1ٕٔٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٔ، والبٌت ؼٌر منسوب فً تفسٌر الطبري:ٕٗٓ: الشجري ابن حماسةانظر:  (ٔٔ)
 .51-52/ٖ، والنكت والعٌون:2ٖ٘-ٖٙٙ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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} ُصْنَع  التبدٌل وأنه لد فرغ من ذلن فراؼا ال ٌعمبه تعدٌل وال تبدٌل وال زٌادة وال نمص
ِ الَِّذي أَتْمَنَ  ٍء إِنَّهُ َخبٌٌِر بَِما تَْفعَلُون{ ]النمل :  َّللاَّ ًْ  . [11ُكلَّ َش

ل ال ألداراً، للمخلولات جعلأن هللا تعالى  -٘  ترتٌبٍ  ببل علٌه هً ما المخلولات تَُحّصِ
 :األمور اآلتٌة ٌشمل لهم األلدار وتمدٌر، سابك تمدٌر ببل سابك،

 ٌكون ِخلمَةْ  مخلوق لكل لَدَّرَ  - وجل عز - هللا فإنَّ  خلمهم، تمام به ما تمدٌر :األول  
 بطن من ٌخرج ال فالجنٌن تمدٌر، إلى ٌحتاج أٌضا الِخْلمَة هذه ؼاٌة إلى ووصوله علٌها،
 أو كمال من له ٌَعِرضُ  وما بها سٌمر التً المراحل لكل تفصٌلً تمدٌر سبمه ولد إال أمه
ُ } - وجل عز - لال كما نمص،  تَْزَدادُ  َوَما اأْلَْرَحامُ  تَِؽٌضُ  َوَما أُنثَى كُلُّ  تَْحِملُ  َما ٌَْعلَمُ  َّللاَّ
ءٍ  َوكُلُّ  ًْ  [ .1:الرعد{ ]بِِمْمَدارٍ  ِعْنَدهُ  َش

 الؽرابز من المخلولات علٌها تكون التً الصفات فً ُممَدََّرة المخلولات ممادٌر أنَّ  :الثانً 
 الذوات على تَعِرضُ  التً األعراض فكل األعراض، اآلخرون ٌسمٌها التً واألحوال
 والٌبوسة، الحرارة من الصفات ولَدَّرَ  بتفصٌبلتها، األلوان فَمَدَّرَ  لَدََّرَها، - وجل عز - هللا
 ذلن فً سواء أحواله، بجمٌع المخلوق فً التً الحٌاة تفصٌبلت ولَدَّرَ  الذكاء، ولَدَّرَ 

 الجامدة المخلولات أو بالنماء، حٌاتها التً المخلولات أو بالروح، حٌاتها التً المخلولات
 .الظاهرة الحركة عن

 ومن الشماوة من علٌه هم ما مخلولاته من المكلَّفٌن على - وجل عز - هللا لَدَّرَ  :الثالث 
ى َخلَكَ  الَِّذي} لال ولهذا الضبلل، ومن الهدى ومن الّسعادة { فََهَدى لَدَّرَ  َوالَِّذي( ٕ) فََسوَّ
 ألنه األُولٌٌن؛ المرتبتٌن هنا بالتمدٌر عنى ألنه التمدٌر بعد الهداٌة فََرتَّبَ  ،[ ٖ-ٕ:األعلى]

ى َخلَكَ  الَِّذي} لوله بعد جعلها اه، ٌعنً نهاٌته على الخلك جعل ٌعنً{ فََسوَّ  جعله ٌعنً َسوَّ
 والخلمٌة الؽرٌزٌة األشٌاء من خلك ِلَما ٌعنً{ لَدَّرَ  َوالَِّذي} لال ثم له، الممدرة نهاٌته على

 .للطرٌمٌن فهدى
 .الممادٌر لؤلشٌاء لَدَّرَ  وتعالى سبحانه فاهلل ذلن لن تبٌن إذا

 :«المتعالً«»الكبٌر»ومن أسمابه تعالى -ٙ
هو الموصوؾ بالجبلل، وكبر الشؤن، فصؽر دون جبلله كل كبٌر. وٌمال: "«: الكبٌر» 

 .(ٔ)"هو الذي كبر عن شبه المخلولٌن
أن ٌوصؾ بها، وارتفع عن هو المتنزه عن صفات المخلولٌن، تعالى : "«المتعالً» 

 .(ٕ)"مساواتهم فً شًء منها، ولد ٌكون بمعنى العالً فوق خلمه
 
 المرآن

َ اَل ٌُؽٌَُِّر َما بِمَ  ِ إِن  ّللا  ٌِْه َوِمْن َخْلِفِه ٌَْحَفظُونَهُ ِمْن أَْمِر ّللا  ٌِْن ٌََد ْوٍم َحت ى ٌُؽٌَُِّروا }لَهُ ُمعَمِّبَاٌت ِمْن بَ
ُ بِمَْوٍم سُوًءا فاََل َمَرد  لَهُ َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل )َما  ({ ]الرعد : ٔٔبِؤَْنفُِسِهْم َوإِذَا أََراَد ّللا 
ٔٔ] 

 التفسٌر:
هلل تعالى مبلبكة ٌتعالبون على اإلنسان من بٌن ٌدٌه ومن خلفه، ٌحفظونه بؤمر هللا وٌحصون ما 

ٌَّروا ٌصدر عنه من خٌر أو شر. إن هللا  سبحانه وتعالى ال ٌؽٌِّر نعمة أنعمها على لوم إال إذا ؼ
ما أمرهم به فعصوه. وإذا أراد هللا بجماعٍة ببلًء فبل مفرَّ منه، ولٌس لهم ِمن دون هللا ِمن وال 

 ٌتولى أمورهم، فٌجلب لهم المحبوب، وٌدفع عنهم المكروه.
 سبب النزول:
ر وأربد ما كانا هما به من النبً صلى هللا علٌه أنزل هللا فً عام" عطاء بن ٌسار:لال  
ِ{ وسلم لوله: ٌِْه َوِمْن َخْلِفِه ٌَْحفَظُونَهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ ٌِْن ٌََد َباٌت ِمْن بَ  .(ٔ)"}لَهُ ُمعَمِّ

                                                             

 .ٙٙشؤن الدعاء: (ٔ)
 .15شؤن الدعاء: (ٕ)
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ِ{ لوله تعالى:  ٌِْه َوِمْن َخْلِفِه ٌَْحفَُظوَنهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ ٌِْن ٌََد َباٌت ِمْن َب ، [ٔٔ]الرعد : }لَهُ ُمعَمِّ
هلل تعالى مبلبكة ٌتعالبون على اإلنسان من بٌن ٌدٌه ومن خلفه، ٌحفظونه بؤمر هللا  أي:"

 .(ٕ)"وٌحصون ما ٌصدر عنه من خٌر أو شر
مبلبكة اللٌل والنهار ٌعمب بعضهم بعضا ٌحفظونه من أمر هللا  :ٌعنً لال التستري:" 

 .(ٖ)"فاء، وعلٌه بالجفاء ٌوم المٌامةممادٌره على عبده من خٌر وشر، وٌشهدون له بالو
-ٓٔ} َولَْم ٌُعَمِّْب{ ]النمل :  :العود بعد المبدأ، لال هللا :«التعمٌب» لال الثعلبً:" 
 .(ٗ)" [ٖٔالمصص:

َباٌت{ ]الرعد : فً لوله تعالى: الضمٌرواختلؾ فً عود   أربعة ألوال: على  ،[ٔٔ}لَهُ ُمعَمِّ
، وبه لال أبً (٘)ابن عباسوهذا المول منسوب إلى أحدها: أنها ترجع إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 

 .(2)، وابن زٌد(ٙ)الجوزاء
-دمحم  :ٌعنً {،له معمبات"}جوٌبر عن الضحان عن ابن عباس لال: عن حكً الثعلبً  
من شر  :، ٌعنً{من أمر هللاٌحفظونه } ،من الرحمن حراس من بٌن ٌدٌه ومن خلفه -علٌه السبلم

 .(1)"الجن واإلنس ومن شر طارق اللٌل والنهار
أتى عامر بن الطفٌل وأربد بن ربٌعة إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فمال له عامر:  لال ابن زٌد:" 

الخٌل لال: لط، لال: فما  (ٓٔ){أعنة]أعطٌن  (5)[فارس؟] ما تجعل لً إن أنا تبعتن. لال: أنت
 تبتؽً؟ لال: لً الشرق ولن الؽرب. لال: ال.. لال: فلً الوبر ولن المدر لال: ال. لال:

لال: مخرجا.  -ٌرٌد األوس والخزرج -ألمؤلنها علٌن خٌبل ورجاال. لال: ٌمنعن هللا ذلن ابنا لٌلة
ٌه عنزان ولرضوا بؤن ٌعمله لهم فمال عامر ألربد إن كان الرجل لنا ٌمكنا لو لتلناه ما انتطحت ف

وأحبوا السلم وكرهوا الحرب إذا رأوا أمرا لد ولع. فمال له اآلخر: إن شبت فتشاورا. ولال: 
ارجع فإنما أشؽله علٌن بالمجادلة، وكن أنت وراءه واضربه بالسٌؾ ضربة واحدة فكانا كذلن، 

ما تمول. لال: لرآنن.  لصص علٌنا لصصن. لال:وأخذ وراء النبً ملسو هيلع هللا ىلص واآلخر ٌجادله. فمال: ا
لال: فجعل ٌجادله وٌستبطٌه حتى لال له: مالن خمشت لال: وضعت ٌدي على لابم السٌؾ 
فٌبست فما لدرت أن أخلً وال أمري وال أحركها، لال: فخرجنا فلما كانا بالحرة سمع بذلن سعد 

المته ورمحه بٌده وهو متملد سٌفه  بن معاذ وأسٌد بن حضٌر، فخرجا إلٌه على كل واحد منهما
فماال لعامر بن الطفٌل: ٌا أعور الخبٌث أنت الذي ٌشترط على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص...... لال: فلوال 
أنن فً إمارة رسول هللا فما رمت المنزل حتى ٌضرب عٌنٌن، ولكن ال تسعلوها وكان أشد 

لالوا: هذا أسٌد بن حضٌر. فمال له: لو كان أبوه الرجلٌن علٌه أسٌد بن حضٌر فمال: من هذا؟. 
ثم لال عامر ألربد: اخرج أنت ٌا أربد إلى ناحٌة عدٌة وأخرج أنا إلى نجد  حٌا لم ٌفعل بً هذا.

فنجمع الرجال فنلتمً علٌه. فخرج أربد حتى إذا كان بالرلم بعث هللا علٌه سحابة من الصٌؾ 
أرسل هللا علٌه  (ٔٔ)الجرٌد :كان بوادي ٌمال له فٌها صاعمة فؤحرلته. فخرج عامر حتى إذا

الطاعون فجعل ٌصٌح ٌا عامر أؼدة كؽدة البكر تمتلن. ٌا عامر ؼدة كؽدة البكر تمتلن ومرت 
أٌضا فً بٌت سلولٌة وهً امرأة من لٌس. لال: فذلن لول هللا: }َسَواٌء ِمْنكُْم َمْن أََسرَّ اْلمَْوَل َوَمْن 

                                                                                                                                                                              

 .ٕٖٕٕ/2(:ص5ٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٗتفسٌر التستري: (ٖ)
 .2ٕٗ/٘الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 . 1ٙٗ/ٕ، وزاد المسٌر: :2ٕٙ/٘انظر: الكشؾ والبٌان: (٘)
 .5ٕٕٕ/2(:ص1ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٖٔ-25ٖ/ٙٔ(:صٕٕٓ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕٙ/٘ؾ والبٌان:الكش (1)
 .ٙٔٙ/ ٗ الدر انظر باألصل طمس(5)
 .ٙٔٙ/ ٗ :الدر عن اضافه(ٓٔ)
 .1ٖٓ/ٙٔ(:صٕٕٓ٘ٓ: )(الجرٌر) الطبري فً(ٔٔ)
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ِل َوَساِرٌب بِالنََّهاِر ) َجَهَر بِِه َوَمْن هُوَ  ٌْ ٌِْه َوِمْن َخْلِفهِ ُٓٔمْستَْخٍؾ بِاللَّ ٌِْن ٌََد َباٌت ِمْن َب ، (ٔ){( لَهُ ُمعَمِّ
هذا ممدم ومإخر لرسول هللا معمبات  {ِمْن أَْمِر َّللاَِّ  }تلن المعمبات  {ٌَْحفَظُونَهُ  }لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(ٕ)"لال: تلن المعمبات من أمر هللا ٌحفظونه من بٌن ٌدٌه ومن خلفه
 {إن هللا ال ٌؽٌر ما بموم حتى ٌؽٌروا ما بؤنفسهم}ولال لهذٌن:  وزاد فً رواٌة الطبري:" 

وما ُدعاء }اآلٌة، فمرأ حتى بلػ:  {ٌرسل الصواعك فٌصٌب بها من ٌشاء}فمرأ حتى بلػ: 
 :(ٖ). لال ولال لبٌد فً أخٌه أربد، وهو ٌبكٌه {الكافرٌن إال فً ضبلل

َماِن َواألَسد  أَْخَشى َعلَى أَْربََد الُحتُوَؾ َوال ... أَْرَهُب نَْوَء الّسِ
َواِعُك ِبال ... فَاِرِس ٌَْوَم الَكِرٌَهِة النَُّجدِ  ْعُد َوالصَّ  .(ٗ)"فَّجعَنًِ الرَّ

ؤوٌل هذه اآلٌة، لوٌل بعٌد من تؤوٌل وهذا المول الذي لاله ابن زٌد فً ت لال الطبري:" 
له }فً لوله: « الهاء»وذلن أنه جعل، اآلٌة، مع خبلفِه ألواَل من ذكرنا لوله من أهل التؤوٌل

من ذكر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولم ٌجر له فً اآلٌة التً لبلها وال فً التً لبل األخرى ذكٌر،  {معمبات
فإن كان ذلن،  {إنما أنت منذر ولكل لوم هاد له معمبات}ى لوله: إال أن ٌكون أراد أن ٌرّدها عل

 .(٘)"فذلن بعٌٌد، لما بٌنهما من اآلٌات بؽٌر ذكر الخبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٙ)عن ابن عباس الضحانوالثانً: إلى الملن من ملون الدنٌا، رواه 

 . (2)والثالث: إلى اإلنسان، لاله الزجاج
، وبه لال (5)، وأبو سلٌمان الدمشمً(1)الطبري إلى هللا تعالى، ذكره ابن جرٌروالرابع: 
 .(ٓٔ)الثعلبً
 {وَمْن هو مستخؾ باللٌل}التً فً لوله: « َمنْ »فكونها عابدة على  لال الطبري:" 

فإذا كان ذلن كذلن، فتؤوٌل الكبلم: سواء منكم، أٌها الناس ، ألرُب، ألنه لبلها والخبر بعدها عنه
أسّر المول ومن جهر به عند ربكم، ومن هو مستخؾ بفسمه ورٌبته فً ظلمة اللٌل، وسارٌب من 

ٌذهب وٌجًء فً ضوء النهار ممتنًعا بجنده وحرسه الذٌن ٌتعمبونه من أهل طاعة هللا أن 
ٌحولوا بٌنه وبٌن ما ٌؤتً من ذلن، وأن ٌمٌموا حدَّ هللا علٌه، وذلن لوله: )ٌحفظونه من أمر 

 .(ٔٔ){"هللا
 لوالن:  ،«المعمبات»وفً 

                                                             

 .[ٔٔ - ٓٔ]الرعد : (ٔ)
 .ٖٕٕٓ-5ٕٕٕ/2(:ص5ٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
ي إنْ  ما: أولها وهو البٌتٌن، ولبل ،5ٖٗ: ص فً وسٌؤتٌان/  ٖ ،ٕ: البٌت ،٘: رلم لصٌدة دٌوانه(ٖ)  تُعّرِ

 َولدِ  وال ُمْشِفكٍ  َواِلدٍ  ال...  أََحدٍ  ِمنْ  الَمنُونُ 
 فً لٌال أربع ونوإة األعزل، السمان ٌعنً فإنه ،"واألسد السمان نوء:" ولوله. اآلجال هً ،"الحتوؾ" و

 فً لٌال أربع ونوإها" األسد زبرة" ٌعنً فإنه ،"األسد" وأما. ؼزٌر نوء وهو( . أكتوبر شهر) األول تشرٌن
/  5٘ ،1٘: ص لتٌبة البن األنواء كتاب انظر) شدٌد مطر الزبرة نوء فً وٌكون( . أؼسطس شهر) آب أواخر
 .الصٌؾ زمن فً كله وذلن( . ٘ٙ ،ٗٙ
 .الصٌؾ صواعك من المفاجا الحتؾ هذا إال أعرفه، حتؾ كل علٌه أخشى كنت: لبٌد ٌمول
 فً الشدة ٌوم ،"الكرٌهة ٌوم" و. المإلمة والرزٌة الموجعة، الفجٌعة بً أنزل أي ،"الدهر فجعنً:" ولوله
 ما إلى اإلجابة السرٌع البؤس، الشدٌد الشجاع هو ،( فضم بفتح" )النجد" و. الموت النفوس تكره حٌث الحرب،
 .ؼٌره عنه ٌعجز فٌما مضاء مع شر، أو خٌر من إلٌه دعً
 .1ٖٔ-25ٖ/ٙٔ(:صٕٕٓ٘ٓتفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٕٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٕٓ-5ٕٕٕ/2(:ص1ٕٙٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٗٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (2)
 .5ٖٙ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٙٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (5)
 2ٕ٘ٗ/٘انظر: الكشؾ والبٌان: (ٓٔ)
 .1ٕٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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، وبه لال (ٔ)ابن عباس . لالهأحدهما: أنها المبلبكة، تعمب باللٌل والنهار تكتب عمل ابن آدم
، (1)، وابن جرٌج(2)، وأبو صالح(ٙ)، وإبراهٌم النخعً(٘)وعطاء ،(ٗ)، ولتادة(ٖ)، والحسن(ٕ)مجاهد
 .(5)، ومماتل(1)جرٌج
 .(ٓٔ)"فٌمال هم الكرام الكاتبون حفظة من هللا على ابن آدم أمروا بذلن لال عطاء:" 

 . (ٔٔ)"لئلنسان مبلبكة ٌعتمبون، ٌؤتً بعضهم بعمب بعض :أي"لال الزجاج: 
هم الحفظة، اثنان بالنهار واثنان باللٌل، إذا "أكثر المفسرٌن: عن  وحكً ابن الجوزي

 . (ٕٔ)"المؽرب والفجرمضى فرٌك، خلؾ بعده فرٌك، وٌجتمعون عند صبلة 
 .(ٖٔ)"المبلبكة، مبلبكة اللٌل تعمب مبلبكة النهار ٌحفظونه«: المعمبات» لال الفراء:"

وحفظة تعّمب باللٌل حفظة النهار وحفظة ، مبلبكة تعمّب بعد مبلبكة لال أبو عبٌدة:"
 .(ٗٔ)"النهار تعّمب حفظة اللٌل، ومنه لولهم: فبلن عمّبنى، ولولهم: عمّبت فى أثره

هذه مبلبكة اللٌل ٌتعالبون فٌكم  {،له معمبات من بٌن ٌدٌه ومن خلفه"}ن لتادة، لوله: ع
ًّ بن  ،باللٌل والنهار. وذكر لنا أنهم ٌجتمعون عند صبلة العصر وصبلة الصبح وفً لراءة أب

ٌِْه َوَرلٌٌِب ِمْن َخْلِفِه ٌَْحفَظُوَنهُ ِمن أَْمِر هللاِ »كعب:  ٌِْن ٌََد  .(٘ٔ)"«لَهُ ُمعَمِّبَاٌت ِمْن َب
ما من عبٍد إال له ملن موكَّل ٌحفظه فً نومه وٌمظته من الجّن واإلنس  لال مجاهد:"

 .(ٙٔ)"والهواّم، فما منها شًء ٌؤتٌه ٌرٌده إال لال: وراَءن! إال شٌبًا ٌؤذن هللا فٌه فٌصٌبه
دخل عثمان بن عفان على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: ٌا رسول هللا "عن كنانة العدوي لال: 

العبد كم معه من ملن؟ لال: ملن على ٌمٌنن على حسناتن، وهو أمٌٌن على الذي  أخبرنً عن
على الشمال، فإذا عملَت حسنة كُِتبت عشًرا، وإذا عملت سٌبة لال الذي على الشمال للذي على 
الٌمٌن: اكتب! لال: ال لعله ٌستؽفر هللا وٌتوب! فإذا لال ثبلثًا لال: نعم اكتب أراحنا هللا منه، 

ٌِْه َرلٌٌِب }المرٌن، ما ألل مرالبته هلل، وألل استحٌاَءه منّا! ٌمول هللا: فببس  َما ٌَْلِفظُ ِمْن لَْوٍل إِال لََد

له معمبات من بٌن ٌدٌه }[ ، وملكان من بٌن ٌدٌن ومن خلفن، ٌمول هللا: 1ٔ]سورة ق:  {َعتٌِدٌ 
ضعت هلل رفعن، وإذا ، وملن لابض على ناصٌتن، فإذا توا{ومن خلفه ٌحفظونه من أمر هللا

بلة على دمحم. وملن لابم  تجبَّرت على هللا لصمن. وملكان على شفتٌن لٌس ٌحفظان علٌن إال الصَّ
 ، ًّ على فٌن ال ٌدع الحٌّة تدخل فً فٌن، وملكان على عٌنٌن. فهإالء عشرة أمبلن على كّل آدم

فهإالء  (2ٔ)بلبكة النهار[ٌنزلون مبلبكة اللٌل على مبلبكة النهار، ]ألن مبلبكة اللٌل سوى م
 .(1ٔ)"عشرون ملًكا على كل آدمً، وإبلٌس بالنهار وولده باللٌل

                                                             

، فً رواٌة عكرمة، وانظر: تفسٌر ابن ابً 2ٖٔ/ٙٔ(:ص2ٕٕٔٓ )-(ٕٕ٘ٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 . فً رواٌة الضحان عنه.ٖٕٕٓ/2(:ص12ٕٔٔحاتم)
 .2ٖٔ/ٙٔ(:صٕٕٗٔٓ )-(ٕٕٕٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٕٓ-5ٕٙ/ٙٔ(:صٕٕٓٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٕٖ/ٙٔ(:صٕٕٕٕٓ(، )ٕٕٕٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٕٕٓ/2(:ص11ٕٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٕٕ-2ٕٔ/ٙٔ(:صٕٕٕٓٓ(، )1ٕٕٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٖ/ٙٔ(:صٕٕٕٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕٖ/ٙٔ(:صٖٕٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٖٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٖٕٕٓ/2(:ص11ٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٗٔ/ٖانً المرآن:مع (ٔٔ)
 .1٘ٗ/ٖزاد المسٌر: (ٕٔ)
 .ٓٙ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٖٗ/ٔمجاز المرآن: (ٗٔ)
 .2ٕٖ/ٙٔ(:صٕٕٕٔٓأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .2ٖٖ-2ٕٖ/ٙٔ(:صٕٕٕٗٓأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .عنها ؼنى وال المنثور، والدر كثٌر ابن من زٌادة(2ٔ)
 .2ٖٓ/ٙٔ(:صٕٕٔٔٓأخرجه الطبري) (1ٔ)



12 
 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، عزم عامر بن الطفٌل  ولال لوم، منهم ابن زٌد: هذه اآلٌة خاصة فً
 وأربد بن لٌس على لتله، فمنعه هللا منهما، وأنزل هذه اآلٌة .

 المعمبات حراس الملون الذٌن ٌتعالبون الحرس، وهذا مروي عن ابن عباسوالمول الثانً: أن 
 .(ٖ)، والضحان(ٕ)عكرمة ، وبه لال(ٔ)فً رواٌة سعٌد بن جبٌر
 .(ٗ)"هو السلطان المحترس من هللا، وهم أهل الشرن"لال الضحان: 
له }، فً لوله: «الهاء»وأولى التؤوٌلٌن فً ذلن بالصواب، لوُل من لال: لال الطبري:"

وأن المعمبات من بٌن ٌدٌه {، وَمْن هو مستخؾ باللٌل}التً فً لوله: « َمنْ »من ذكر {معمبات
ألرب  {له معمبات}ألن لوله: ، ومن خلفه، هً حرسه وجبلوزته،  كما لال ذلن من ذكرنا لوله

منه إلى عالم الؽٌب، فهً لمربها منه أولى بؤن تكون من  {ومن هو مستخؾ باللٌل}إلى لوله: 
ًَّ بذلن هذا، مع داللة لول هللا:  على  {وإذا أراد هللا بموم سوءا فبل مرد له}ذكره، وأن ٌكون المعن

وذلن أنه جل ثناإه ذكر لوًما أهل معصٌٍة له وأهَل رٌبة، ٌستخفون باللٌل ، أنهم المعنٌُّون بذلن
هل طاعته أن وٌظهرون بالنهار، وٌمتنعون عند أنفسهم بحرس ٌحرسهم، وَمْنعَة تمنعهم من أ

ٌحولوا بٌنهم وبٌن ما ٌؤتون من معصٌة هللا. ثم أخبر أّن هللا تعالى ذكره إذا أراد بهم سوًءا لم 
 .(٘)"ٌنفعهم َحَرسهم، وال ٌدفع عنهم حفظهم

ِ{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً لوله تعالى:   : وجوه من التفسٌر ، [ٔٔ}ٌَْحفَظُونَهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ
لول من لال: وهو  (2)، وعكرمة،(ٙ)لاله ابن عباسأحدها: ٌحرسونه من أمر هللا وال ٌمدرون، 
 هً فً المشركٌن المحترسٌن من أمر هللا. 

ٌعنً: وّلى الشٌطان، ٌكون علٌه الحرس ٌحفظونه من بٌن ٌدٌه ومن  لال ابن عباس:" 
وم سوًءا فبل مرد له وما لهم من خلفه، ٌمول هللا عز وجل: ٌحفظونه من أمري، فإنً إذا أردت بم

 .(1)"دونه من والٍ 

، (ٔٔ)ومجاهد ،(ٓٔ)جبٌر وسعٌد بن، (5)والثانً: أن المعنى: حفظهم له من أمر هللا، لاله ابن عباس
 فٌكون تمدٌر الكبلم: هذا الحفظ مما أمرهم هللا به. 

ٌمول: بإذن هللا، فالمعمبات من أمر  {،ٌحفظونه من أمر هللا"}عن ابن عباس لوله: روي  
 .(ٔ)"هللا وهً المبلبكة

                                                                                                                                                                              

 .منكر مشكل إسناد وهو. 5ٖ٘ٔ ،1ٖٙٔ: برلم مثله سلؾ لد إسناد هذا - ٕٕٔٔٓ: األثر
" كثٌر ابن فً الموضع ذلن فً وكان" التستري" وسلؾ ،"المشٌري صالح بن السبلم عبد بن إبراهٌم" 

 .الرجال كتب من شًء فً ذكًرا له نجد ولم الصواب، أٌهما ندري ال ،"المشٌري
 الجرح فً ترجم حاتم أبً ابن أن أزٌد أنً إال سلؾ، فٌما للنا كما أًٌضا، هو منه ٌدري ال ،"جرٌر بن علً" و

 وال ،"صدوق: فمال البارودي، جرٌر بن علً عن أبً سبل...  عنه روى البارودي جرٌر بن علً:" والتعدٌل
 سلؾ فثمة، جعفر، بن الحمٌد عبد" وأما 21ٔ/  ٔ/  ٖ حاتم أبً ابن متؤخر، هذا كؤن إسنادنا، فً الذي هذا أظنه
 .1ٖٙٔ: برلم
 .عنه روى أو عفان بن عثمان أدرن أنه ٌذكر لم ثمة، تابعً ،"العدوي نعٌم بن كنانة" فهو ،"العدوي كنانة" وأما
 /ٗ كثٌر ابن تفسٌر انظر. المثنى عن الطبري جعفر أبو برواٌته وانفرد شدٌد، وضعؾ نكارة فٌه حدٌث فهذا
 .جًدا ؼرٌب حدٌث إنه: كثٌر ابن ولال. 1ٗ /ٗ المنثور والدر ،ٖٓ٘
 .2ٖٗ-2ٖٖ/ٙٔ(:ص2ٕٕٕٓ(، )ٕٕٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٖٖ/ٙٔ(:ص1ٕٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٖٗ/ٙٔ(:صٖٕٕٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٖٗ/ٙٔ(:صٖٕٕٓٓأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٖٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .22ٖ/ٙٔ(:صٕٕٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .22ٖ/ٙٔ(:صٖٕٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .22ٖ/ٙٔ(:صٕٕٕٗٓأخرجه الطبري) (1)
 .2ٖٙ-2ٖ٘/ٙٔ(:ص2ٖٕٕٓ(، )ٖٕٕ٘ٓ )-(ٖٕٕٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٖ٘/ٙٔ(:صٕٖٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٙٔ(:صٖٖٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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 .(٘)ومماتل، (ٗ)عكرمة، و(ٖ)لتادة، و(ٕ)ٌحفظونه بؤمر هللا، لاله الحسن، ومجاهد والثالث:
 .(ٙ)"«بِؤَْمِر هللاِ »وفً بعض المراءات  لال لتادة:" 

ِ » لال أبو عبٌدة:"  .(2)"بؤمر هللا ٌحفظونه من أمره :أي، «ٌَْحفَظُونَهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ
أنهم  حفظهم إٌاه من أمر هللا، أي مما أمرهم هللا تعالى به، ال :المعنى "لال الزجاج: 

 . (1)"ٌمدرون أن ٌدفعوا أمر هللا، كما تمول: ٌحفظونه عن أمر ا
، وحروؾ الصفات ٌموم «من»الباء تموم ممام أن "اللؽوٌون:  وحكً ابن الجوزي عن

 . (5)"م بعضبعضها مما
 . (ٓٔ)النخعًإبراهٌم والرابع: ٌحفظونه من الجن، لاله 

ما من عبد إال له ملن موّكل ٌحفظه فً نومه وٌمظته من الجّن واإلنس "ولال مجاهد: 
 . (ٔٔ)"والهواّم، فما منهم شًء ٌؤتٌه ٌرٌده إال لال: وراَءن إال شٌبًا ٌؤذن هللا فٌصٌبه

لو تجلَّى البن آدم كّل سهٍل وحزٍن لرأى على كل شًء من ذلن شٌاطٌن.  " ولال كعب:
فتم  . (ٕٔ)"لوال أن هللا وكَّل بكم مبلبكة ٌذبُّون عنكم فً مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذًا لتُُخّطِ

ًّ رضً هللا عنه وهو ٌصلً، فمال:  "ولال أبو مجلز:  جاء رجل من ُمراٍد إلى عل
د ٌرٌدون لتلن! فمال: إّن مع كل رجل ملكٌن ٌحفظانه مما لم ٌمدَّر، احترس، فإّن ناًسا من مرا

 . (ٖٔ)"فإذا جاء المَدُر خلٌَّا بٌنه وبٌنه، وإن األجل ُجنَّةٌ حصٌنة
ٌحفظونه من أمر هللا ٌعنً بؤمر هللا من اإلنس والجن مما لم ٌمدر أن ٌصٌبه  لال مماتل:"

 .(ٗٔ)"حتى تسلمه الممادٌر فإذا أراد هللا أن ٌؽٌر ما به لم تؽن عنه المعمبات شٌبا
 .(٘ٔ)والخامس: ٌحفظونه من الموت. رواه الضحان عن ابن عباس

معمبات من أمر هللا ٌحفظونه، لاله أبو : أن فً الكبلم تمدٌما وتؤخٌرا، والمعنى: له والسادس
 .(2ٔ)، والفراء(ٙٔ)صالح

 .(1ٔ)"مبلبكة اللٌل، ٌعمُبُون مبلبكة النهار لال أبو صالح:" 
والمعمبات من أمر هللا عز وجل ٌحفظونه، ولٌس ٌحفظ من أمره إنما هو  لال الفراء:" 

وبؤمره وبإذنه عز وجل كما  ذلن الحفظ من أمر هللا {ٌحفظونه}تمدٌم وتؤخٌر وهللا أعلم، وٌكون 
  .(5ٔ)"تمول للرجل: أجٌبن من دعابن إٌاي وبدعابن إٌاي وهللا أعلم بصواب ذلن

 .(ٕٓ)ٌحفظونه ألمر هللا فٌه حتى ٌسلموه إلى ما لدر له، ذكره أبو سلٌمان الدمشمً :والسابع

                                                                                                                                                                              

 .ٕٖٕٕ/2(:ص51ٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .22ٖ-2ٖٙ/ٙٔ(:صٕٕٔٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٖٙ/ٙٔ(:ص5ٖٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٙٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .5ٖٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٖٙ/ٙٔ(:صٕٕٓٗٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٔمجاز المرآن: (2)
 .ٕٗٔ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .1ٙٗ/ٕزاد المسٌر: (5)
 .ٕٖٕٕ/2(:ص55ٕٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)22ٖ/ٙٔ(:صٕٕٗٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .21ٖ-22ٖ/ٙٔ(:صٕٕ٘ٗٓأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .21ٖ/ٙٔ(:صٕٕٙٗٓأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .21ٖ/ٙٔ(:ص2ٕٕٗٓأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .5ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .ٕٖٕٕ/2(:صٕٕٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٙٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٙٔ)
 .ٓٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (2ٔ)
 .2ٕٕ/ٙٔ(:صٕٕٕٓٓأخرجه الطبري) (1ٔ)
 .ٓٙ/ٕمعانً المرآن: (5ٔ)
 .1ٙٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٕٓ)
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حتى ٌحفظونه {، لال: ٌحفظونه من أمر هللا"}واستدل بما روى عكرمة عن ابن عباس: 
 . (ٔ)"إذا جاء المدر خلوا عنه
 . (ٕ)"ٌحفظونه ألمر هللا"ولال عكرمة: 

 . (ٖ): ٌحفظون علٌه الحسنات والسٌبات، لاله ابن جرٌجوالثامن
 .(ٗ)"ٌحفظون علٌه من هللا لال ابن جرٌج:" 
، المبلبكة الموكلة بابن آدم، «ٌحفظون علٌه»ٌعنً ابن جرٌج بموله: لال الطبري:" 

عندنا، تحفظ على ابن آدم حسناته وسٌباته من أمر « المعمبات»وسٌباته، وهً بحفظ حسناته
 .(٘)"هللا

لكثرة ذلن منها، نحو النسابة، والعبلمة ثم ذكر « المعمبات»وإنما أنث "لال األخفش: 
 .(ٙ)"ألن المعنى مذكر ،«ٌحفظونه»فً لوله: 

ذكران إال أنه جمٌع جمع مبلبكة معمبة، ثم جمعت معمبة، «: المعمبات» لال الفراء:"
 .(1)"، ورجاالت جمع رجال(2)كما لال: أبناوات سعد

ورلباء »أنه كان ٌمرأ: له معمبات من بٌن ٌدٌه: :"عن عمرو بن دٌنار عن ابن عباس 
 .(5)"«من خلفه

حذؾ إحدى المافٌن عوض من « الٌاء»و، معمب أو معمبة:جمع « له معالٌب»:ولرئ 
 .(ٓٔ)فً التكسٌر

 وفً هذه اآلٌة لوالن : 
 .(ٔٔ)أحدهما : أنها عامة فً جمٌع الخلك ، حكاه الماوردي عن الجمهور

حٌن أزمع عامر بن الطفٌل وأرٌد بن ربٌعة أخو -ملسو هيلع هللا ىلص -الثانً : أنها خاصة نزلت فً رسول هللا
 .(ٕٔ)فمنعه هللا عز وجل منهما وأنزل هذه اآلٌة فٌه ، لاله ابن زٌد -ملسو هيلع هللا ىلص-لبٌد على لتل رسول هللا 

دخلت أنا وأبً على "لال:  ،سمعت الجارود بن أبً سبرة :لال ،عبد هللا بن الجارودعن 
له معمبات من }ابن عباس بالشام ولد خرج من مستحم له ولد اؼتسل لال: وإنه مستلمى ٌمول: 

لال ٌا أبا سبرة: لٌس هنان المعمبات ولكن له المعمبات من بٌن ٌدٌه  {،بٌن ٌدٌه ومن خلفه
 .(ٖٔ)"ورلٌب من خلفه

أهل المعانً: إن أوامر هللا عز وجل على وجهٌن أحدهما لضى لال  لال الثعلبً:"
حلوله وولوعه بصاحبه، فذلن ما ال ٌدفعه أحد وال ٌؽٌره بشر وال حتى الجن ولم ٌمض حلوله 

 .(ٗٔ)"-علٌه السبلم-رفه بالتوبة والدعاء والصدلة والحفظة كمصة ٌونس وولوعه، بل لضى ص
ٌُِّروا َما بِؤَْنفُِسِهْم{ ]الرعد : لوله تعالى: ٌُِّر َما ِبمَْوٍم َحتَّى ٌُؽَ َ اَل ٌُؽَ إن هللا  ، أي:"[ٔٔ}إِنَّ َّللاَّ

 .(٘ٔ)"سبحانه وتعالى ال ٌؽٌِّر نعمة أنعمها على لوم إال إذا ؼٌَّروا ما أمرهم به فعصوه

                                                             

 .ٕٖٕٕ/2(:ص5ٕٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٙٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .21ٖ/ٙٔ(:ص5ٕٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .21ٖ/ٙٔ(:ص5ٕٕٗٓأخرجه الطبري) (ٗ)
(٘) . 
 . ولم أجده فً معانً المرآن.ٓٙ/ٕحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٙ)
 .الماموس فى كما هذٌل، وسعد لٌس وسعد تمٌم سعد منهم العرب، فى لبٌلة من ألكثر اسم(2)
 .ٓٙ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٖٕٕٓ/2(:ص5ٕٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٔ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .55/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٕٕٓ-5ٕٕٕ/2(:ص5ٖٕٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٕٕٓ/2(:ص5ٕٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٙ/٘الكشؾ والبٌان: (ٗٔ)
 البن" األضداد" فً وهو.. "  بصٌرات سواء" الموم ٌمول: "وفٌه ،1ٙ ص" دٌوانه" فً كما لؤلعشى البٌت(٘ٔ)
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ُ ِبمَْوٍم سُوًءا فَبَل َمَردَّ لَهُ{ ]الرعد : لوله تعالى:  وإذا أراد هللا  ، أي:"[ٔٔ}َوإِذَا أََراَد َّللاَّ
 .(ٔ)"فبل ٌمدر على رّد ذلن أحد ،بجماعٍة ببلءً 
ولٌس لهم ِمن دون هللا ِمن  ، أي:"[ٔٔ}َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل{ ]الرعد : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"المكروهالعذاب ووال ٌتولى أمورهم، فٌجلب لهم المحبوب، وٌدفع عنهم 
 .(ٖ)"أي: ولً لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٗ)"ال ٌلً أمرهم أحد من دون هللا :أي "لال الزجاج: 
ٌعنً: لٌس لهم من عذابه ولً، وال لرٌب ٌمنعهم، وال ملجؤ  السمرلندي:"لال أبو اللٌث 

 .(٘)"ٌلجبون إلٌه
 .(ٙ)"ممن ٌلً أمرهم وٌدفعه عنهم لال الزمخشري:"
  .(2)"ولً ٌرد عنهم العذاب :ٌعنً لال مماتل:"
 .(1)"هو الذي ٌوالهم فٌنصرهم وٌلجٌهم إلٌه لال السدي:"

 الفوابد:
تمرٌر عمٌدة أن لكل فرد مبلبكة ٌتعالبون علٌه باللٌل و، الكرام الكاتبٌناإلٌمان بالمبلبكة  -ٔ

 والنهار منهم الكرام الكاتبون، ومنهم الحفظة لئلنسان من الشٌاطٌن والجان.
ْعِد:  لال تعالى: ِ{ ]الرَّ ٌِْه َوِمْن َخْلِفِه ٌَْحفَظُوَنهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ ٌِْن ٌََد َباٌت ِمْن بَ }لَهُ ُمعَمِّ

ٌْكُْم لََحافِِظٌَن ِكَراًما َكاتِبٌَِن ٌَْعلَُموَن َما تَْفعَلُوَن{ ، ولوله تعالى:[ٔٔ ]ااِلْنِفَطاِر:  }َوإِنَّ َعلَ
َماِل لَِعٌٌد }إِْذ ٌَتََلمَّى اْلُمتَلَ ، [ٕٔ - ٓٔ ِه  -ّمٌَِاِن َعِن اْلٌَِمٌِن َوَعِن الّشِ ٌْ ٌَْلِفظُ ِمْن لَْوٍل إِالَّ لََد َما 

هُْم َونَْجَواهُْم بَلَى َوُرسُلُنَا ، [1ٔ - 2َٔرلٌٌِب َعتٌٌِد{ ]ق:  }أَْم ٌَْحَسبُوَن أَنَّا اَل نَْسَمُع ِسرَّ
ْخُرِؾ:  ٌِْهْم ٌَْكتُبُوَن{ ]الزُّ ٌْكُْم بِاْلَحّكِ إِنَّا كُنَّا نَْستَْنِسُخ َما كُْنتُْم }َهذَا كِ ، [1ٓلََد تَابُنَا ٌَْنِطُك َعلَ

 .[ٕٔ}إِنَّ ُرسُلَنَا ٌَْكتُبُوَن َما تَْمكُُروَن{ ]ٌُونَُس: ، [5٘تَْعَملُوَن{ ]اْلَجاثٌَِِة: 

إٌاكم والتعرى فإن معكم من ال ٌفارلكم إال عند الؽابط وحٌن  وفً الحدٌث:"
 .(5)"إلى أهله فاستحٌوهم وأكرموهمٌفضى الرجل 

لحرس والجبلوزة لمن ٌستخدمهم لحفظه من أمر هللا تعالى لن ٌؽنوا عنه من أمر أن ا -ٕ
 هللا شٌبا.

ن المعاصً من العبد صادرة باختٌاره مع تمدٌٍر من هللا سابٍك، وتمكٌٍن ومن الفوابد: أ -ٖ
 .للعبد الحكٍ 

َ اَل ٌُؽٌَُِّر َما ِبمَْوٍم َحتَّى ٌُؽٌَُِّرواَما  من سننه تعالى، سنن التؽٌٌر، لال تعالى: -ٗ }إِنَّ َّللاَّ
 .فً سننِه التً ال تتبدُل وال تتؽٌرُ {، فتؤمل أٌها المارئ بِؤَْنفُِسِهمْ 

  :حمٌمة اإلرادة الكونٌة واإلرادة الدٌنٌةبٌان  -٘
وإرادته فاإلرادة الكونٌة هً مشٌبته لما خلمه، وجمٌع المخلولات داخلة فً مشٌبته  - أ

 . الكونٌة
ٌعنً: أنه ٌمدر خٌرها وشرها، واإلٌمان بالمدر كونً وشرعً، فاهلل هو الذي 
لدر وجود الخٌر ولدر وجود الشر، ولم ٌمل: إن الشر خارج عن لضاء هللا، أو عن 
                                                                                                                                                                              

 ،ٓٙٔ/ ٔ" المرطبً" ،2ٗ/ ٔ" المحٌط البحر" ،ٔٔٔ/ ٔ" الطبري" ،"الموم ٌمول" وفٌه ،ٖٗ ص األنباري
 .2ٓٔ/ ٔ" المصون الدر"
 .2ٓ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٓ٘انظر: التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٓ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٓ٘انظر: التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕ٘ؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٕٓ/ٕبحر العلوم: (٘)
 .2ٔ٘/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖٖٕٕ/2(:صٕٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .( ولال: ؼرٌب1ٕٓٓ، رلم ٕٔٔ/٘أخرجه الترمذى )(5)
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لدره، بل إن الشر والع بمضاء هللا، وهو مخلوق من مخلولاته، فهذا إبلٌس مخلوق، بل 
، وهو مصدر فعل الشر فً الناس بوسوسته لهم، ومع ذلن فإن هللا هو شر والعٌاذ باهلل

 عز وجل، ال ٌحب إبلٌس، وال أفعاله، وال من ٌستجٌب لوسوسته.
واإلرادة الدٌنٌة: هً المتضمنة لمحبته ورضاه، المتناولة لما أمر به وجعله شرعاً  - ب

 .ودٌناً، وهذه مختصة باإلٌمان والعمل الصالح
كل المخلولات، بل فً الخٌر فمط؛ ألن هللا ٌحب اإلٌمان والعمل ٌعنً: لٌست شاملة ل

 .الصالح، وٌحب المتمٌن والمحسنٌن
 هللا ال ٌرٌد إال الخٌر.الرد على المعتزلة المابلٌن: أن نستنتج من الفابدة السابمة:  - ت

نمول: نعم، ال ٌرٌد إال الخٌر شرعاً، لكن ال تمل: ال ٌرٌد إال الخٌر كوناً؛ ألن 
ُ ِبمَْوٍم سُوًءا}هللا تعالى ٌمول:   ، فهإالء أراد هللا بهم سوءاً.{َوإِذَا أََراَد َّللاَّ

َخَر ٌُِرٌُد }َوَمْن َكاَن َمِرًٌضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أٌََّاٍم أُ :ثم لال: ]ولال هللا تعالى
ُ بِكُُم اْلٌُْسَر َوال ٌُِرٌدُ  هذه اإلرادة الشرعٌة، ولو كانت هذه  ،[1٘ٔبِكُُم اْلعُْسَر{ ]البمرة: َّللاَّ

اإلرادة كونٌة، لكان لكانت أمور الدنٌا مٌسرة ولٌس فٌها عسر وضٌك، لكن ٌرٌد هللا بكم 
 الٌسر فً الشرٌعة.

 ُ َركُْم ولال فً آٌة الطهارة: }َما ٌُِرٌُد َّللاَّ ٌْكُْم ِمْن َحَرجٍ َولَِكْن ٌُِرٌُد ِلٌَُطّهِ  ِلٌَْجعََل َعلَ
ٌْكُْم لَعَلَّكُْم تَْشكُُروَن{ ]المابدة: [، ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح، َٙوِلٌُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَ

ُ ِلٌُبٌََِّن لَكُْم َوٌَْهِدٌَكُْم سُنََن الَِّذٌَن ِمنْ  ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم *  لال: }ٌُِرٌُد َّللاَّ ٌْكُْم َوَّللاَّ لَْبِلكُْم َوٌَتُوَب َعلَ
َهَواِت أَْن تَِمٌلُوا َمٌْ  ٌْكُْم َوٌُِرٌُد الَِّذٌَن ٌَتَّبِعُوَن الشَّ ُ ٌُِرٌُد أَْن ٌَتُوَب َعلَ بًل َعِظًٌما{ َوَّللاَّ

هم هذه إرادة شرعٌة، ولو كانت هذه إرادة كونٌة لتاب الناس كل، [2ٕ - ٕٙ]النساء:
ُ ِلٌُبٌََِّن لَكُْم َوٌَْهِدٌَكُْم سُنََن الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلكُمْ }، وكذلن لوله: {كُْن فٌََكُونُ }بموله:  لو  {ٌُِرٌُد َّللاَّ

رادة الكونٌة كانت هذه الهداٌة هداٌة الخلك التً هً خلك اإلرادة فً للوبهم، أي: اإل
 الهتدى جمٌع الناس.
ُ أَنْ  [[ أي: هذه 1ٌَُٕخفَِّؾ َعْنكُْم َوُخِلَك اإِلنَساُن َضِعٌفًا{ ]النساء: ثم لال: ]}ٌُِرٌُد َّللاَّ

 .الشرابع أراد هللا منها أن ٌخفؾ عنكم
ُ ِلٌُْذِهَب َعْنكُُم و لما ذكر ما أمر به أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص وما نهاهم عنه لال: }ِإنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

ٌِْت  ْجَس أَْهَل اْلبَ َركُْم تَْطِهًٌرا{ ]األحزاب:الّرِ [، والمعنى أنه أمركم بما ٌذهب عنكم َٖٖوٌَُطّهِ
الرجس أهل البٌت وٌطهركم تطهٌراً، فمن أطاع أمره كان مطهراً لد أذهب عنه الرجس، 

 .(ٔ)بخبلؾ من عصاه
 

 المرآن
 [ٕٔ({ ]الرعد : ٕٔالثِّمَاَل )}هَُو ال ِذي ٌُِرٌكُُم اْلبَْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا َوٌُْنِشُا الس َحاَب 

 التفسٌر:
فتخافون أن تنزل علٌكم  -وهو النور البلمع من خبلل السحاب-هو الذي ٌرٌكم من آٌاته البرق 

ل  منه الصواعك المحرلة، وتطمعون أن ٌنزل معه المطر، وبمدرته سبحانه ٌوجد السحاب المحمَّ
 بالماء الكثٌر لمنافعكم.

هو الذي ٌرٌكم  ، أي:"[ٕٔالَِّذي ٌُِرٌكُُم اْلَبْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا{ ]الرعد : }هَُو لوله تعالى: 
فتخافون أن تنزل علٌكم منه الصواعك  -وهو النور البلمع من خبلل السحاب-من آٌاته البرق 

 .(ٕ)"المحرلة، وتطمعون أن ٌنزل معه المطر
وطمعًا  فًا للمسافر من أذاهخوق ٌعنً أن الرب هو الذي ٌري عباده البر لال الطبري:" 

 .(ٔ)"للممٌم أن ٌمطر فٌنتفع

                                                             

 .صوتٌة[]دروس ٖ/2، الشٌخ ٌاسر:الشٌطان وأولٌاء الرحمن أولٌاء بٌن الفرلانانظر:  (ٔ)
 .ٕٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
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 .(ٕ)"، الماء«البرق»" لال ابن عباس: 
 ، ثبلثة وجوه:[ٕٔ}هَُو الَِّذي ٌُِرٌكُُم اْلَبْرَق َخْوفًا َوَطَمًعا{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  

 .(ٗ)، وبه لال الفراء(ٖ)أحدها : خوفاً للمسافر من أذٌته ، وطمعاً للممٌم فً بركته ، لاله لتادة
 .(٘)"خوفا للمسافر من الصواعك وطمعا للمزارع الممٌم لال مماتل:" 

 .(ٙ)الثانً : خوفاً من صواعك البرق ، وطمعاً فً ؼٌثه المزٌل للمحط ، لاله الحسن
كان إذا سمع صوت  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول هللا : »-رضً هللا عنهما  -عبد هللا بن عمر روي 

 . (2)"الرعد والصواعك، لال: اللهم ال تمتلنا بؽضبن، وال تهلكنا بعذابن، وعافنا لبل ذلن
كان ابن أبً زكرٌا ٌمول: من لال حٌن ٌسمع "عن األوزاعً لال:  

 .(1)"الرعد:"سبحان هللا وبحمده، لم تصبه صاعمةٌ 
 .(5)الثالث : خوفاً من عمابه وطمعاً فً ثوابه. ذكره الماوردي

وبمدرته سبحانه ٌوجد السحاب  ، أي:"[ٕٔ}َوٌُْنِشُا السََّحاَب الثِّمَاَل{ ]الرعد : الى:لوله تع 
ل بالماء الكثٌر لمنافعكم  .(ٓٔ)"المحمَّ

 .(ٔٔ)"وٌثٌر السحاب الثمال بالمطر وٌبدإه لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"، لال: الذي فٌه الماء{وٌنشا السحاب الثمال"}عن مجاهد، لوله:  
 ،[ٕٗوٌنشا ٌعنً وٌخلك مثل لوله: }َولَهُ اْلَجَواِر اْلُمْنَشآت{ ]الرحمن :  لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)"من الماء {السحاب الثمال} ،المخلولات :ٌعنً
 المرآن

ٌََشاُء َوهُمْ  َواِعَك فٌَُِصٌُب بَِها َمْن  ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَماَلبَِكةُ ِمْن ِخٌفَتِِه َوٌُْرِسُل الص   }َوٌَُسبُِّح الر 
ِ َوهَُو َشِدٌُد اْلِمَحاِل )  [ٖٔ({ ]الرعد : ٌَُٖٔجاِدلُوَن فًِ ّللا 

 التفسٌر:

ه المبلبكة ربها ِمن خوفها من هللا،  وٌسبِّح الرعد بحمد هللا تسبًٌحا ٌدل على خضوعه لربه، وتنّزِ
هللا وٌرسل هللا الصواعك المهلكة فٌهلن بها َمن ٌشاء من خلمه، والكفار ٌجادلون فً وحدانٌة 

 ولدرته على البعث، وهو شدٌد الحول والموة والبطش بمن عصاه.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

                                                                                                                                                                              

 .12ٖ-1ٖٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .12ٖ/ٙٔ(:صٕٕٔ٘ٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .12ٖ/ٙٔ(:صٖٕ٘ٓٔ(، )ٕٕٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٓٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .2ٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٓٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
( 2ٕٔ) المفرد األدب فً والبخاري. عفان حدثنا: لال( 2ٖٙ٘( )ٓٓٔ/ٕ) أحمد أخرجه: ضعٌؾ إسناده(2)
: لال( 5ٕ1) واللٌلة الٌوم عمل فً والنسابً. لتٌبة حدثنا: لال( ٖٓ٘ٗ) والترمذي. أسد بن معلى حدثنا: لال
 .سعٌد بن لتٌبة أخبرنا
 عن مطر، أبً عن أرطؤة، بن الحجاج عن زٌاد، بن الواحد عبد حدثنا: لالوا( ولتٌبة ومعلى، عفان،) ثبلثتهم
 .فذكره هللا، عبد بن سالم
 سٌار حدثنا: لال المروزي، حرب بن علً بن دمحم أخبرنا: لال( 5ٕ2) واللٌلة الٌوم عمل فً النسابً أخرجه* 
 .(أرطاة بن الحجاج فٌه لٌس. )فذكره سالم، عن مطر، أبً عن زٌاد، بن الواحد عبد حدثنا: لال حاتم، بن
 .الوجه هذا من إال نعرفه ال ؼرٌب حدٌث هذا: عٌسى أبو لال
 .5ٖٓ/ٙٔ(:صٕٕ٘ٙٓأخرجه الطبري) (1)
 .ٓٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٓ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .12ٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .11ٖ/ٙٔ(:صٕٕٗ٘ٓأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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نزلت فً كافر من الكفّار ذكر هللا تعالى وتمدَّس بؽٌر ما ٌنبؽً ذكره به، فؤرسل أحدها: أنها 
، (ٖ)عبد الرحمن بن ُصحار العبدي ، و(ٕ)أنس بن مالن ، و(ٔ)لاله علً علٌه صاعمة أهلكته.

 .(ٗ)ومجاهد
أنه بلؽه أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعث إلى َجبَّار ٌدعوه، "عن عبد الرحمن بن ُصحار العبدي: 

فمال:"أرأٌتم ربكم، أذهٌب هو أم فضةٌ هو أم لإلٌإ هو؟ " لال: فبٌنما هو ٌجادلهم، إذ بعث هللا 
وٌرسل }هللا هذه اآلٌة:  سحابة فرعدت، فؤرسل هللا علٌه صاعمة فذهبت بِمْحؾ رأسه فؤنزل
 .(٘){"الصواعك فٌصٌب بها من ٌشاء وهم ٌجادلون فً هللا وهو شدٌد المحال

عن أنس بن مالن لال: بعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص مرةً رجبل إلى رجل من فراعنة العرب، أن و
اْدعُه لً، فمال: ٌا رسول هللا، إنه أعتى من ذلن! لال: اذهب إلٌه فادعه. لال: فؤتاه فمال: رسول 

من فضة، أم من نحاس؟ لال:  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌدعون! فمال: َمْن رسول هللا؟ وما هللا؟ أمن ذهب هو، أم
فؤتى الرجل النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤخبره، فمال: ارجع إلٌه فادعه" لال: فؤتاه فؤعاد علٌه وردَّ علٌه مثل 
الجواب األّول. فؤتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤخبره، فمال: ارجع إلٌه فادعه! لال: فرجع إلٌه. فبٌنما هما 

إذ بعث هللا سحابة بحٌاِل رأسه فَرَعدت، فولعت منها صاعمة فذهبت  ٌتراجعان الكبلم بٌنهما،
وٌرسل الصواعك فٌصٌب بها من ٌشاء وهم ٌجادلون فً هللا وهو }بِمْحِؾ رأسه، فؤنزل هللا: 

 . (ٙ){"شدٌد المحال
ًّ ملسو هيلع هللا ىلصالثانً: أنها  لٌه صاعمة فؤرسل هللا ع، نزلت فً رجل من الكفار أنكر المرآن وكذب النب

 .(2){. وهذا لول لتادةوهم ٌجادلون فً هللا، وهو شدٌد المحال}فؤهلكته، فؤنزل هللا عز وجل فٌه: 
 .(2)لتادة

نزلت فً أربد أخً لبٌد بن ربٌعة، وكان هّم بمتل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هو وعامر بن الثالث: أنها 
 .(5)، وروي عن ابن زٌد نحو ذلن(1)وهذا لول ابن جرٌج الطفٌل.

فً أربد  -{وٌرسل الصواعك فٌصٌب بها من ٌشاء}ٌعنً لوله:  -نزلت لال ابن جرٌج:" 
أخً لبٌد بن ربٌعة، ألنه لدم أربُد وعامُر بن الطفٌل بن مالن بن جعفر على النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال 

َبر وأنَت على عامر: ٌا دمحم أأسلم وأكون الخلٌفة من بعدن؟ لال: ال! لال: فؤكون على أهل الوَ 
أهل المَدِر؟ لال: ال! لال: فما ذان؟ لال:"أعطٌن أعنة الخٌل تماتل علٌها، فإنن رجل فارس. لال: 
أو لٌست أِعنّة الخٌل بٌدي؟ أما وهللا ألمؤلنها علٌن خٌبل ورجاال من بنً عامر! لال ألربد: إّما 

أربد: اكفنٌه وأضربه. فمال  لال، أن تكفٌنٌه وأضربه بالسٌؾ، وإما أن أكفٌكه وتضربه بالسٌؾ
ابن الطفٌل: ٌا دمحم إن لً إلٌن حاجة. لال: اْدُن! فلم ٌزل ٌدنو وٌمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص:"ادن" حتى وضع 
ٌدٌه على ركبتٌه وَحَنى علٌه، واستّل أربد السٌؾ، فاستلَّ منه للٌبل فلما رأى النبً ملسو هيلع هللا ىلص بَرٌمه 

ٌتعّوذ بها، فٌبَِست ٌُد أربد على السٌؾ، فبعث هللا علٌه صاعمة فؤحرلته، فذلن تعّوذ بآٌة كان 
 لول أخٌه:

عنًِ اْلبَْرُق والّصَواِعُك بال  َمان َواألَسِد ... فَجَّ أَْخَشى َعلَى أَْربََد الُحتُوؾ َوال ... أَْرَهُب نَْوَء الّسِ
 .(ٓٔ)"... فَاِرس ٌَْوَم الَكِرٌَهِة النَُّجد

                                                             

 .5ٕٖ-5ٖٔ/ٙٔ(:ص5ٕٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٕٖ/ٙٔ(:ص2ٕٕٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٖٔ/ٙٔ(:صٕٕٙٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٖٔ/ٙٔ(:ص2ٕٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٖٔ/ٙٔ(:صٕٕٙٙٓأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٕٖ/ٙٔ(:ص2ٕٕٓٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٖٖ/ٙٔ(:ص2ٕٕٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٖٖ-5ٖٖ/ٙٔ(:ص2ٕٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٖٓ-25ٖ/ٙٔ(:صٕٕٓ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٖٖ-5ٖٖ/ٙٔ(:ص2ٕٕٕٓأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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ْعُد بَِحْمِدِه{ ]الرعد : لى:لوله تعا  ٌسبّح الرعد له تسبٌحاً ممترناً  ، أي:"[ٖٔ}َوٌَُسبُِّح الرَّ
 .(ٔ)"بحمده والثناء علٌه

ده، فٌثنى علٌه بصفاته، وٌنزهه مما أضاؾ  لال الطبري: أي:"  وٌعظم هللاَ الرعُد وٌمّجِ
 .(ٕ)"إلٌه أهل الشرن به ومما وصفوه به من اتخاذ الصاحبة والولد، تعالى ربنا وتمّدس

 وتسبٌُح الرعد حمٌمةٌ دلَّ علٌها المرآن فنإمن بها وإن لم نفهم تلن لال الصابونً:" 
ٍء إِالَّ ٌَُسبُِّح بَِحْمِدِه{ : بما هو حكٌّ كما لالاألصوات فهو تعالى ال ٌخبر إال  ًْ ن َش }َوإِن ّمِ

 .(ٖ)"[ٗٗ]اإلسراء: 
 وفً الرعد لوالن :
أحدهما : أنه الصوت المسموع، ولد روي عن النبً ) ملسو هيلع هللا ىلص ( أنه لال ) الرعد وعٌد من هللا فإذا 

 .سمعتموه فؤمسكوا عن الذنوب (
 ملن ، والصوت المسموع تسبٌحه ، لاله عكرمة.الثانً : أن الرعد 

الرعد ملن من المبلبكة اسمه الرعد وهو موكل بالسحاب صوته تسبٌحه،  لال مماتل:" 
أن  -تعالى -ٌزجر السحاب وٌإلؾ بعضه إلى بعض وٌسوله بتسبٌحه إلى األرض التً أمر هللا

 .(ٗ)"تمطر فٌها
ً من  ، أي:"[ِٖٔه{ ]الرعد : }َواْلَمبَلبَِكةُ ِمْن ِخٌَفتِ لوله تعالى:  وتسبّح له المبلبكة خوفا
 .(٘)"عذابه
 .(ٙ)"ٌمول: وتسبح المبلبكة من خٌفة هللا وَرْهبته لال الطبري: " 
 .(2)"«الرعد»ـالضمٌر ل :ولٌل ،من خوؾ هللا تعالى وإجبلله لال البٌضاوي:أي:" 
َواِعَك فٌَُِصٌُب بَِها َمنْ لوله تعالى:  وٌرسل هللا  ، أي:"[ٌََٖٔشاُء{ ]الرعد :  }َوٌُْرِسُل الصَّ

 .(1)"الصواعك المهلكة فٌهلن بها َمن ٌشاء من خلمه

ِ{ ]الرعد : لوله تعالى:  وكفار مكة ٌجادلون فً وجود  ، أي:"[ٖٔ}َوهُْم ٌَُجاِدلُوَن فًِ َّللاَّ
 .(5)"هللا ووحدانٌته وفً لدرته على البعث

ٌمول: وهإالء الذٌن أصابهم هللا بالصواعك أصابهم فً حال ُخصومتهم  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"فً هللا عز وجل لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص

وهو تعالى شدٌد الموة والبطش  ، أي:"[ٖٔ}َوهَُو َشِدٌُد اْلِمَحاِل{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"والنكال، المادر على االنتمام ممن عصاه

ول تعالى ذكره: وهللا شدٌدةٌ مماحلته فً عموبة من طؽى علٌه وَعتَا ٌم لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"وتمادى فً كفره

مصدر من لول المابل: ما حلت فبلنًا فؤنا أماحله مماحلةً وِمَحاال وفعلت «: لمحالا»و 
ومنه َوَماِحٌل ُمَصدٌَّق،   َمَحلت أمَحُل مْحبل إذا عّرض رجٌل رجبل لما ٌهلكه ؛ ومنه لوله: منه:

 :(ٖٔ)لول أعشى بنً ثعلبة

                                                             

 .2ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٕٓ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٕٓ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .5ٖٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .5ٖٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .وؼٌرها ،( محل) واللسان ،ٕٖ٘: ٔ عبٌدة ألبً المرآن ومجاز ،ٓٔ: دٌوانه(ٖٔ)
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 فَْرعُ نَْبعِ ٌَْهتَزُّ فًِ ؼُُصِن الَمْج ... ِد َؼِزٌُر النَّدى َشدٌُد الِمَحاِل 
ثت عن علً بن المؽٌرة عنه. وأما الرواة بعُد  هكذا كان ٌنشده معمر بن المثنى فٌما ُحّدِ

 فإنهم ٌنشدونه:
 ِكثٌُر النََّدى َعِظٌُم الِمَحال فَْرعُ فَْرعٍ ٌَْهتَزُّ فًِ ؼُُصِن الَمْج ... دِ 

ذي وفّسر ذلن معمر بن المثنى، وزعم أنه عنى به العموبة والمكر والنَّكال ؛ ومنه لول 
 : (ٔ)الرمة

ٌَْن أَْلَواٍم فَكٌُل ... أََعدَّ لَهُ الشَّؽَاِزَب َوالِمَحال َولَْبٍس بَ
(ٕ). 

 ، على ألوال:[ٖٔاْلِمَحاِل{ ]الرعد : }َوهَُو َشِدٌُد لوله تعالى:واختلؾ أهل التفسٌر فً  
 .(ٖ)أحدها : ٌعنً شدٌد العداوة ، لاله ابن عباس

 .(٘)، وعكرمة(ٗ)عباد بن منصور عن الحسنالثانً : شدٌد الحمد، رواه 
لال أبو بكر: وهذا على ما بٌنا من أن ؼضب هللا لما استسر عن  لال الواحدي:" 

المؽضوب علٌه المعد له، أشبه حمد المخلوق الذي ٌستر فً نفسه، إلى أن المخلوق ٌنزعج 
ا كبًٌرا  .(ٙ)"وٌتؤذى عند الحمد والؽضب، وهللا لد عبل عن جمٌع هذا علوا

 .(1)، وابن زٌد(2)الثالث : شدٌد الموة ، لاله مجاهد
 .(5)الرابع : شدٌد الؽضب ، لاله وهب بن منبه
 .(ٓٔ)الخامس : شدٌد الموة والحٌلة. لاله لتادة
 .(ٔٔ)السادس: شدٌد الحٌلة، لاله السدي

ً الَحْولالسابع : شدٌد   .(ٕٔ)، لاله ابن عباس أٌضا
 ً  .(ٖٔ)الثامن : شدٌد اإلهبلن بالمحل وهو المحط ، لاله الحسن أٌضا

 .(٘ٔ)، وبه لال مماتل(ٗٔ)لاله علً بن أبً طالب رضً هللا عنهالتاسع : شدٌد األخذ ، 

 .(ٙٔ). لاله عكرمةما أصاب أربد من الصاعمةأنه: العاشر: 
                                                                                                                                                                              

 منه وتتخذ أحمر، تمادم وإذا الٌد، فً ثمٌله رزٌنة، العود أصفر وهو الجبل، للة فً ٌنبت شجر ،"النبع" و
 .الشدة" األرز" و معًا، واللٌن لؤلرز وأجمعها أجودها فهً المسً،
 ،( محل) ،( شؽزب) واللسان ،1ٕٙ: ٕ المالً وأمالً ،ٕٖٙ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن ومجاز ،٘ٗٗ: دٌوانه(ٔ)

 مدحه، صمٌم من البٌت وهذا األشعري، موسى أبً بن بردة أبً بن ببلل مدح فً لصٌدته من وهو. وؼٌرها
 َحاال المومِ  حالِ  ِلكُلِّ  أََعدَّ ...  ِكظاَظٍ  أُخو ألدُّ  وكُلُُّهمُ : بعده ٌمول
 ِجداال ٌْؽلبُهُ  َخْصَمانِ  وال...  َخْصمٌ  فلٌسَ  الُخُصوم على أبرَّ 

ةٍ  لَْضٌتَ   انفصااَل فانفصلَ  الحكِّ  فُُصوصَ ...  منهُ  فؤََصْبتَ  بِمرَّ
 وأصله والحٌلة، والؽرة الكٌد وهً ،"شؽزبة" جمع ،"الشؽازب" و مشكله، وهو األمر، اختبلط" اللبس" و

" و وإحكام، بموة أي ،"بمرة لضى" و. وؼلب عبل،" أبر" و. وٌصرعه لٌلمٌه برجله آخر رجل المصارع اعتمال
 .والمضاء الخصومة فً بارع كبلم وهذا. ومعمده لبه ،"الحك فصوص

 .5ٖ٘-5ٖٗ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٓٔ/ٖ، والنكت والعٌون:ٖٙٔ/ٗ، وزاد المسٌر:5ٖٔ/ٕٔانظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٗ)
 .ٓٓٔ/ ٗ" الدر" فً كما عكرمة عن الشٌخ أبو أخرجه(٘)
 .5ٖٔ/ٕٔالتفسٌر البسٌط: (ٙ)
 .5ٖٙ/ٙٔ(:ص2ٕٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٖٙ/ٙٔ(:ص25ٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .5ٖٙ/ٙٔ(:ص2ٕٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٖٙ/ٙٔ(:ص21ٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٖٙ/ٙٔ(:ص2ٕٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٖٙ/ٙٔ(:ص2ٖٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٕٖ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .5ٖٙ/ٙٔ(:ص22ٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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 .(ٔ)الحادي عشر : شدٌد االنتمام والعموبة ، لاله سفٌان الثوري
 .(ٕ)لاله الزجاج .الشدة :فً اللؽة« المحل»و، شدٌد المدرة والعذابالثانً عشر: 

 :(ٖ)أبو عبٌدة وأنشد ألعشى. لاله العموبة والمكر والنكالالثالث عشر: شدٌد 
 فرع نبع ٌهتز فً ؼصن المجـ   د كرٌم الندى عظٌم المحال

 ٌعط جزٌبل فإنه ال ٌبالى          إن ٌعالب ٌكن ؼراما وإن
 :أي ،[٘ٙ]الفرلان :  : }إِنَّ َعذَابََها َكاَن َؼَراًما{لوله تعالى ومنه ،: هبلن، أي«ؼرام»فموله: 

 :(ٗ)هبلكا ولد ، ولال ذو الّرّمة
 وال خصمان ٌؽلبه جداال            أبّر على الخصوم فلٌس خصم 

 أعّد له الّشؽازب والمحاال                    ولبس بٌن ألوام فكل 
 .(٘)االلتواء :«الّشؽزبة»و

وأصل المحال: الحٌلة. ، الكٌد والمكر :أي ،}وهو شدٌد المحال{ ولال أبو لتٌبة:" 
 :(ٙ)لال ذو الرمة ،والحول: الحٌلة 

 .(2)"أعد له الشؽازب والمحاال             ولٌس بٌن ألوام فكل 
 أي( المحال شدٌد وهو: )وجل عز لوله فً المتٌبً لول": األزهري منصور أبو لال 
 ألن توهمه؛ كما ولٌس. زابدة وأنها مفعل، مٌم المحال مٌم أن توهم وكؤنه. فاحش ؼلط - الحٌلة
 والمحور والمحول المزود: مثل والٌاء الواو بإظهار ٌجًء فإنه الثبلثة بنات من كان إذا" مفعبل"

 مكسورة مٌم أوله" فعال" مثال على الحرؾ رأٌت وإذا. شاكلها وما والمجول والمزٌل والمعٌر
 .(1)"... أشبهها وما ومحال ومراس ومبلن مهاد مٌم مثل أصلٌة فهً -

 .(5)"المكر وحكً النحاس عن الحسن:" 
ألن  ،اإلهبلن :وهذه ألوال متماربة واشبهها بالمعنى وهللا أعلم أنه لال النحاس:" 

 .(ٓٔ)"شدٌد العذاب واإلهبلن :فكؤن المعنى ،الشدة :«المحل»
 [:ٖٔ-ٕٔفوابد اآلٌتٌن:]

الممتلا بالماء وٌصرفه إلى ٌنشا السحاب والثمال، ٌنشا السحاب  -تبارن وتعالى أنه  -ٔ
 .مختلؾ بماع األرض، فتحمل السحابة الماء فتسمً العباد والدواب واألرض

                                                             

 .ٕ٘ٔ(:صٕٕ: ٗٔ: ٙٗٗانظر: تفسٌر سفٌان الثوري) (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .وؼٌرها ،( محل) واللسان، 5ٖ٘/ٙٔوتفسٌر الطبري: ،ٕٖ٘ /ٔ عبٌدة ألبً المرآن ومجاز ،ٓٔ: دٌوانه(ٖ)

 كان هكذا( : 5ٖ٘/ ٙٔ) الطبري لال دٌوانه، فى األولى المصٌدة من ٙٗ هو والثانً ،1ٖ هو األول البٌت
 :ٌنشدونه فإنهم بعده الرواة وأما عنه، المؽٌرة ابن عن حدثت فٌما المثنى بن معمر ٌنشده
 به عنى أنه وزعم المثنى، بن معمر ذلن وفسر المحال عظٌم الندى كثٌر المجد ؼصن فى ٌهتز فرع فرع
 .(محل) والتاج واللسان ،55ٕ/ 5 والمرطبً ،5ٓ2 السمط فى وهو والنكال،...  العموبة
 .٘ٗٗ:دٌوانه فى 2٘ المصٌدة من 2ٖ هو والثانً ،2٘ هو األول البٌت(ٗ)

 ،ٖٓٓ/ 5 والمرطبً ،5ٖ٘/ ٙٔ الطبري فى والثانً( . خصم) والتاج واللسان ،ٕ٘/ ٙٔ األؼانى فى واألول
 :األصمعى لال: والشؽازب( شؽزب) والتاج واللسان
: بعضهم ولال فٌصرعه، صاحبه رجلى بٌن رجله الرجل ٌدخل أن وهو الصراع، من ضرب: الشؽزبة
 .(الدٌوان شرح) الشدٌد المول الشؽازب

 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٔانظر: مجاز المرآن: (٘)
/ ٙٔ  الطبري تفسٌر فً منسوب ؼٌر وهو ٔٗٔ/ٗٔ ،12ٗ/ٔ واللسان ٕٖٙ/ٔ المرآن ومجاز ٘ٗٗ دٌوانه(ٙ)
 .ٖٓٓ/5 المرطبً وتفسٌر ،5ٖ٘/ ٙٔ
 .ٕٕٙؼرٌب المرآن: (2)
 .55ٕ/5 المرطبً تفسٌر فً أٌضا النمد هذا ذكر ولد. ٕٗٔ/ٗٔ اللسان ، وٖٖٖ٘/ ٗ( محل" )اللؽة تهذٌب"(1)
5/ٕ55. 
 .1ٗٗ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .1ٗٗ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
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ْعُد  -عزَّ وجلَّ  -أخبرنا ربُّنا  -ٕ أن الرعد ٌسبح بحمده والمبلبكة من خٌفته }وٌَُسبُِّح الرَّ
ئٖبَِحْمِدِه واْلَمبلبَِكةُ ِمْن ِخٌفَتِِه{ ]الرعد:  الذي ٌؤتً من الرعد هو  [ فهذا الصوت المدّوِ

 .تسبٌح بحمد هللا، وتسبح }اْلَمبلبَِكةُ ِمْن ِخٌَفتِِه{
استحباب لول سبحان من ٌسبح الرعد بحمده والمبلبكة من خٌفته عند سماع الرعد  -ٖ

 لورود ذلن عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص بؤلفاظ مختلفة.
 المرآن

ٌِْه إِلَى اْلَماِء }لَهُ َدْعَوةُ اْلَحّكِ َوال ِذٌَن ٌَْدعُوَن  ٍء إاِل  َكبَاِسِط َكف  ًْ ِمْن ُدونِِه اَل ٌَْستَِجٌبُوَن لَُهْم بَِش
 [ٗٔ({ ]الرعد : ِٗٔلٌَْبلَُػ فَاهُ َوَما هَُو بِبَاِلِؽِه َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِرٌَن إاِل  فًِ َضاَلٍل )

  التفسٌر:
( ، فبل ٌُعبد وال ٌُدعى إال هو، واآللهة التً هلل سبحانه وتعالى وحده دعوة التوحٌد )ال إله إال هللا

ٌعبدونها من دون هللا ال تجٌب دعاء َمن دعاها، وحالهم معها كحال عطشان ٌمد ٌده إلى الماء 
من بعٌد؛ لٌصل إلى فمه فبل ٌصل إلٌه، وما سإال الكافرٌن لها إال ؼاٌة فً البعد عن الصواب 

 إلشراكهم باهلل ؼٌره.
{ ]الرعد : لوله تعالى:  هلل تعالى تتجه الدعوةُ الحك فهو  ، أي:"[ٗٔ}لَهُ َدْعَوةُ اْلَحّكِ

 .(ٔ)"الحمٌك بؤن ٌُعبد وحده بالدعاء وااللتجاء
{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً    ، اربعة وجوه:[ٗٔ}لَهُ َدْعَوةُ اْلَحّكِ

، (ٗ)، وابن زٌد(ٖ)، ولتادة(ٕ)، لاله ابن عباس«ال إله إال هللا»أحدها : أن دعوة الحك كلمة التوحٌد 
 .(٘)، ومماتل(ٗ)زٌد

 .(ٙ): لال:" التوحٌد"-رضً هللا عنه-وروي عن علً بن أبً طالب 
 .(2)الثانً : أنه هللا تعالى هو الحك ، فدعاإه دعوة الحك

 .(1)الثالث : أن اإلخبلص فً الدعاء هً دعوة الحك ، حكاه الماوردي عن بعض المتؤخرٌن
} َضلَّ  دعاإه عند الخوؾ ألنه ال ٌدعى فٌه إال إٌاه ، كما لال تعالى:والرابع : أن دعوة الحك 

} َوالَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن  ، هو أشبه بسٌاق اآلٌة ألنه لال :[2َٙمْن تَْدعُوَن إِالَّ إٌَِّاهُ { ]اإلسراء : 
 .(5)، ٌعنً: األصنام واألوثان . أفاده الماوردي[ُٗٔدونِِه{ ]الرعد : 

إنما عنى بالدعوة الحك، توحٌد هللا وشهادةَ أن ال إله إال  بن جرٌر الطبري:"لال اإلمام ا 
 .(ٓٔ)"هللا

ٌِْه إِلَى اْلَماِء لوله تعالى:  ٍء إِالَّ َكبَاِسِط َكفَّ ًْ }َوالَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه اَل ٌَْستَِجٌبُوَن لَُهْم ِبَش
واآللهة التً ٌعبدونها من دون هللا ال تجٌب دعاء  ، أي:"[ٗٔ: ِلٌَْبلَُػ فَاهُ َوَما هَُو بِبَاِلِؽِه{ ]الرعد 

َمن دعاها، وحالهم معها كحال عطشان ٌمد ٌده إلى الماء من بعٌد؛ لٌصل إلى فمه فبل ٌصل 
 .(ٔٔ)"إلٌه

ال تجٌب ، ٌمول تعالى ذكره: واآللهة التً ٌَْدعونها المشركون أربابًا وآلهة لال الطبري:" 
إال كما ٌنفع ، وها هإالء المشركون آلهةً بشًء ٌرٌدونه من نفع أو دفع ضرهذه اآللهة التً ٌدع

                                                             

 .2ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .51ٖ/ٙٔ(:ص1ٕٕٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .51ٖ/ٙٔ(:ص1ٖٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .51ٖ/ٙٔ(:ص1ٕٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖٖ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .51ٖ/ٙٔ(:ص1ٕٕٔٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .52ٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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باسط كفٌه إلى الماء بسطُه إٌاهما إلٌه من ؼٌر أن ٌرفعه إلٌه فً إناء، ولكن لٌرتفع إلٌه بدعابه 
 .(ٔ)"إٌاه وإشارته إلٌه ولبضه علٌه

ه ؼٌر نافعه، وال ٌدفع عنه هذا مثٌل ضربه هللا لمن اتخذ من دون هللا إلًها أن لال لتادة:" 
  .(ٕ)"سوًءا حتى ٌموت على ذلن

ال ٌنفعونهم بشًء إال كما ٌنفع هذا بكفٌه، ٌعنً بَْسَطهما إلى ما ال ٌناُل  لال ابن زٌد:" 
  .(ٖ)"أبًدا

 وفً معنى هذا المثل وجوه: 
من بعٌد ٌرٌد  أحدها : أن الذي ٌدعو إلهاً من دون هللا كالظمآن الذي ٌدعو الماء لٌبلػ إلى فٌه

تناوله وال ٌمدر علٌه بلسانه، وٌشٌر إلٌه بٌده فبل ٌؤتٌه أبداً، ألن الماء ال ٌستجٌب له وما الماء 
 .(ٗ)ببالػ إلٌه، لاله مجاهد

الذي ٌنظر إلى خٌاله فً الماء من بعٌد، فهو ٌرٌد أن ٌتناوله وال الثانً : أنه كالرجل العطشان 
 .(٘)، لاله ابن عباسٌمدر علٌه

رجل لد بلؽه العطش حتى َكَربه الموت وكفاه فً الماء لد وضعهما ال ٌبلؽان فاه، أنه كال لثالث :ا
ٌمول هللا: ال تستجٌب اآللهة وال تنفع الذٌن ٌعبدونها حتى ٌبلػ كفّا هذا فاه، وما هما ببالؽتٌن فاه 

 .(ٙ). وهذا مروي عن ابن عباس أٌضاأبًدا
لٌمبض علٌه فبل ٌحصل فً كفٌه شًء منه. وهذا معنى لول الرابع: أنه كباسط كفه إلى الماء 

 .(2)لتادة
هذا الذي ٌدعو من دون هللا هذا الوثَن وهذا الحجر  :هذا مثل ضربه هللا ؛ أي لال لتادة:" 

ال ٌستجٌب له بشًء أبًدا وال ٌسُوق إلٌه خًٌرا وال ٌدفع عنه سوًءا حتى ٌؤتٌه الموت، كمثل هذا 
 .(1)"الذي بسط ذارعٌه إلى الماء لٌبلػ فاه وال ٌبلػ فاه وال ٌصل إلٌه ذلن حتى ٌموت عطًشا

لاله علً بن ابً . ٌده إلى الببر لٌرتفع الماء إلٌه وما هو ببالؽهكالرجل العطشان ٌمد أنه  الرابع:
 .(5)-رضً هللا عنه-طالب

وزعم الفراء أن المراد بالماء ها هنا الببر ألنها معدن للماء، وأن المثل كمن مد ٌده إلى 
 :(ٔٔ)الطابً فحل بن لسنان، وٌشهد له لول (ٓٔ)الببر بؽٌر رشاء

 وببري ذو َحَفْرُت وذو طوٌت      فإن الماء ماُء أبً وجدي     
والعرب تضرب لمن سعى فٌما ال ٌدركه مثبل بالمابض على الماء، لال  لال الطبري:"

 : (ٕٔ)بعضهم
ٌْكُُم  ٌَّاكُْم َوَشْولًا إلَ  َكمَابِِض َماٍء لَْم تَِسْمهُ أَنَاِملُه                فإنًِّ وإ

                                                             

 .55ٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٙٔ(:ي52ٕٕٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٓٗ/ٙٔ(:ي5ٕٕٙٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٓٓٗ/ٙٔ(:ص12ٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٙٔ(:ص5ٕٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٙٔ(:ص5ٕٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٓٗ/ٙٔ(:ص5ٖٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٔٓٗ/ٙٔ(:ص5ٖٕٕٓأخرجه الطبري) (1)
 .ٓٓٗ/ٙٔ(:ص1ٕٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٓٔ/ٖ، ونمل عنه الماوردي فً النكت والعٌون:ٔٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 المفصل وشرح ،2ٕٕ/ ٔ التسهٌل إٌضاح فً العلٌل وشفاء ،1ٗٔ/ ٔ للسٌوطً الجدٌدة الفرابد فً البٌت(ٔٔ)
 .ٖٙٓ/ ٕ الشجرٌة واألمالً ،2ٗٔ/ ٖ
 بها ٌؽتال أن ٌرٌد حدٌدة أعد وكان السجن، فً لالها التً لصٌدته من، البرجمً الحارث بن ضابالالبٌت  (ٕٔ)

 وتارٌخ ،٘ٗٔ: الشعراء فحول طبمات وفً ،1ٓ: ٗ األدب خزانة فً وشعره عنه هللا رضً عفان بن عثمان
 ،2ٕٖ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن ومجاز ،( وسك) اللسان وفً الخزانة، فً والبٌت ،ٖٕٔ: 2/  2ٖٔ: ٘ الطبري
 . حملته إذا ،"وسمًا أسمه الشًء وسمت" من ،"تسمه لم:" ولوله. ٕٕٙ: لتٌبة البن المرآن وؼرٌب
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فً ٌد المابض على الماء، ألن المابض على الماء ال ٌعنً بذلن: أنه لٌس فً ٌده من ذلن إال كما 
 :(ٔ)شًء فً ٌده. ولال آخر

ٌْنَها  ٌْنًِ وبَ ا كاَن َب  (ٕ)"ِمَن الُوّدِ ِمثَْل المَاِبِض الَماَء ِبالٌَد       فَؤَْصبَْحُت ِممَّ
سإال الكافرٌن وما  ، أي:"[ٗٔ}َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِرٌَن إِالَّ فًِ َضبَلٍل{ ]الرعد : لوله تعالى:

 .(ٖ)"لها إال ؼاٌة فً البعد عن الصواب إلشراكهم باهلل ؼٌره
ٌمول: وما دعاء من كفر باهلل ما ٌدعو من األوثان واآللهة إال فً ؼٌر  لال الطبري:"

  .(ٗ)"استمامة وال هًدى، ألنه ٌشرن باهلل
 الفوابد:
 سواه.دعوة الحك هلل وحده فهو المعبود بحك ال إله ؼٌره وال رب  -ٔ

عرفت دعوة الرسل بشواهد األحوال، وأن اإلسبلم هو إخبلص الوجه إذ 
والملب وجمٌع األعمال هلل تعالى ال ٌصلح أن ٌمصد بشًء منها أحد دون هللا عز وجل، 
كما لال تعالى: }له دعوة الحك والذٌن ٌدعون من دونه ال ٌستجٌبون لهم بشًء{ ، إلى 

ولال تعالى: }وأن المساجد هلل فبل تدعو مع ، ضبلل{ لوله: }وما دعاء الكافرٌن إال فً 
 . [1ٔ]الجن:هللا أحدا{

، فتؤمل ما ذكر هللا تعالى فً كتابه فً الدعاء، والتشدٌد فً صرفه لؽٌره
واختصاصه به تعالى خلمه ولد لال تعالى: }من ٌهد هللا فهو المهتد ومن ٌضلل فلن تجد 

 .(٘)وب عن الحك إلى الباطلنعوذ باهلل من صرؾ المل ،له ولٌا مرشدا{
 أن اإلستؽاثة ال تكون إال باهلل. -ٕ
 .أصل العبادة تجرٌد اإلخبلص هلل وحده وتجرٌد المتابعة للرسول ملسو هيلع هللا ىلصأن  -ٖ
 حرمان المشركٌن من دعابهم وسابر عباداتهم. -ٗ
 المرآن

ِ ٌَْسُجُد َمْن ِفً الس َماَواِت َواَْلَْرِض َطْوًعا  ({ ]الرعد َ٘ٔوَكْرًها َوِظاَللُُهْم بِاْلؽُُدّوِ َواآْلَصاِل )}َوَّلِل 
 :ٔ٘] 

 التفسٌر:
وهلل وحده ٌسجد خاضعًا منماًدا كُلُّ َمن فً السموات واألرض، فٌسجد وٌخضع له المإمنون 
طوًعا واختٌاًرا، وٌخضع له الكافرون رؼًما عنهم؛ ألنهم ٌستكبرون عن عبادته، وحالهم 

بهم فً ذلن، وتنماد لعظته هللا ظبلل المخلولات، فتتحرن بإرادته أول النهار  وفطرتهم تكذِّ
 وآخره.
َماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها{ ]الرعد : لوله تعالى:  ِ ٌَْسُجُد َمْن فًِ السَّ  ، أي:"[٘ٔ}َوَّلِلَّ

 .(ٙ)"طابعٌن وكارهٌن وهلل وحده ٌسجد خاضًعا منماًدا كُلُّ َمن فً السموات واألرض
ٌمول تعالى ذكره: فإن امتنع هإالء الذٌن ٌدعون من دون هللا األوثان  لال الطبري:" 

واألصنام هلل شركاء من إفراد الطاعة واإلخبلص بالعبادة له= هللف ٌسجد من فً السموات من 

                                                             

: ولبله ،2ٕٖ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن ومجاز ،1ٖٔ: الزهرة، انظر: األنصاري دمحم بن ألحوصهو ا  (ٔ)
مْ ...  ِلً تمولُ  إذ أَُعْج، لم إذْ  فَوانَدِمً  الؽَدِ  َضْحوةِ  إلى فََشٌِّعنا تمدَّ
 بالٌدِ  الماءَ  كالمابضَ  ِذْكرها، ِسَوى: الزهرة ووراٌة
 أفاده محمك تفسٌر الطبري، السٌد احمد دمحم شاكر. .والطبري عبٌدة أبو روى مما خٌر جًدا، جٌدة رواٌة وهً
 .ٓٓٗ-55ٖ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٙ:جرجٌس بن داود للب على والتلبٌس البهرج من إبلٌس ألماه ما كشؾانظر:  (٘)
 ..2ٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٔ٘انظر: التفسٌر المٌسر: (ٙ)
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المبلبكة الكرام ومن فً األرض من المإمنٌن به طوًعا، فؤما الكافرون به فإنهم ٌسجدون له 
 .(ٔ)"ا حٌن ٌُْكَرهون على السُّجودَكْرهً 

ِ ٌَْسُجُد َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً   ، [٘ٔ}َوَّلِلَّ
 أربعة وجوه من التفسٌر:

 .(ٕ): سجود الكافر ، لاله لتادةَوَكْرًها{{ سجود المإمن ، }َطْوًعاأحدها : }
ٌستسلم من فً السموات من المبلبكة، ومن فً األرض من  :أي لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٖ)"المإمنٌن طوعا، وٌستسلم من فى األرض من الكافرٌن كرها من خوؾ السٌؾ
من دخل فٌه رهبة بالسٌؾ، لاله ابن  َوَكْرًها{{: من دخل فً اإلسبلم طابعا، }َطْوًعاالثانً : }
 .(ٗ)زٌد

من بدأ باإلسبلم حتى ٌؤلؾ  َوَكْرًها{فؤلؾ السجود، } { من طالت مدة إسبلمهَطْوًعاالثالث : }
 .(٘)السجود ، حكاه ابن األنباري

الخضوع هلل، فمن الناس من ٌخضع وٌمبل أمر هللا فٌما سهل علٌه،  :«السجود»أن ٌكون  الرابع:
 .(ٙ). لاله الزجاجومنهم من تمبله وإن كان علٌه فٌه كره

وتسجد ظبللُهم أٌضاً هلل فً  ، أي:"[ّ٘ٔوِ َواآْلَصاِل{ ]الرعد : }َوِظبَللُُهْم بِاْلؽُدُ لوله تعالى: 
 .(2)"أول النار وأواخره

بالعشً  ٌمول: كل شخص فظله بالؽداة والعشً ٌسجد معه. ألن الظل ٌفًء لال الفراء:" 
َمابِِل{ ]النحل : ، فٌصٌر فٌبا ٌسجد وهللا  .فً المعنى ،[1ٗوهو كموله: } َعِن اْلٌَِمٌِن َوالشَّ

 .(1)"أعلم
  .(5)"وظبللهم بالؽدو واآلصال مستسلمة لال ابن لتٌبة:" 
 وتسجد ظبللهم. وجاء فً التفسٌر أن الكافر ٌسجد لؽٌر هللا، وظله :أي لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)"ٌسجد هلل، ولٌل وظبللهم أشخاصهم، وهذا مخالؾ للتفسٌر
ٌمول: وٌسجد أًٌضا ظبلُل كل من سجد طوًعا وكرًها بالؽُُدوات والعََشاٌا.  لال الطبري:" 

، كما لال جل ثناإه  ًّ ٌََرْوا إلى ما َخلََك هللاُ ِمْن }وذلن أن ظلَّ كّلٍ شخص فإنه ٌفًء بالعش أََولَْم 
ًدا هللِ َوهُْم َداِخرُ  ٍء ٌَتََفٌَّؤُ ِظبللُهُ َعِن الٌَِمٌِن والشََّماِبِل سُجَّ ًْ  .(ٔٔ)"[1ٗ]سورة النحل: {ونَ َش

، وهو ما   ًُّ و"اآلصال": جمع أُصٍل، و"األُصل": جمع"أصٌٍل"، و"األصٌل": هو العش
 :(ٕٔ)بٌن العصر إلى مؽرب الشمس،  لال أبو ذإٌب

ٌُْت أُْكِرَم أَْهلَهُ  َوأَْلعُُد فًِ أَْفٌَابِِه بِاألَصابِلِ              لَعَْمِري ألَْنَت البَ
(ٖٔ) 

الؽرُض اإِلخبار عن عظمة هللا تعالى وسلطانه الذي لهر كلَّ شًء،  الصابونً:"لال  
ودان له كل شًء، بؤنه ٌنماد لجبلله جمٌع الكابنات حتى ظبلل اآلدمٌٌّن، والكل فً نهاٌة 

 .(ٔ)"الخضوع واالستسبلم ألمره تعالى

                                                             

 .ٖٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٙٔ(:ص51ٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٖٕتاوٌل مشكل المرآن: (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٙٔ(:صٖٕٓٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٗٗٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .2ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٔٙ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .2ٖٕتاوٌل مشكل المرآن: (5)
 .ٗٗٔ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٗٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 ،15ٗ: ٕ والخزانة ،ٖ٘ٓ ،ٖٗٓ: واإلنصاؾ ،1ٕٖ ،5ٖٕ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن ومجاز ،ٔٗٔ: دٌوانه(ٕٔ)

 .كثٌرة لجاجة فٌه وللنحاة( . أصل) واللسان ،ٗٙ٘
 .٘ٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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ظلُّ أحدهم عن ، ٌعنً: حٌن ٌفًء {وظبللهم بالؽدّو واآلصال"}ابن عباس، لوله:  عن 
 .(ٕ)"ٌمٌنه أو شماله
ظل المإمن ٌسجد طوًعا وهو طابع، وظلُّ الكافر ٌسجد طوًعا وهو  لال مجاهد:" 
 .(ٖ)"كاره

ًدا هللِ َوهُْم َداِخُرونَ }ذُكر أن ظبلل األشٌاء كلها تسجد له، ولرأ:  لال ابن زٌد:"   {سُجَّ
 .(ٗ)هلل"[ . لال: تلن الظبلل تسجد 1ٗ]سورة النحل:
وهلل ٌسجد من فً السموات }كان ربٌع بن ُخثٌم إذا تبل هذه اآلٌة: "سفٌان لال:  عن 

 .(٘)"لال: بلى ٌا َربَّاه {،واألرض طوًعا وكرًها
 الفوابد:
 الخلك كلهم ٌسجدون هلل طوعا أو كرها إذ الكل خانع خاضع لحكم هللا وتدبٌره فٌه. -ٔ
 :الكوُن وفطرتُهُ فً الُخُضوعِ والطَّاعِة هللأن  -ٕ

جمٌع الكون بسمابه وأرضه وأفبلكه وكواكبه، ودوابه وشجره ومدره وبره فإن 
وبحره، ومبلبكته وجنه وإنسه؛ كله خاضع هلل، مطٌع ألمره الكونً، لال تعالى: }َولَهُ 

[ ، ولال تعالى: }بَْل لَهُ 1ٖأَْسلََم َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها{ ]آل عمران: 
ِ ٌَْسُجُد َما فًِ السََّماَواِت ٙٔٔفًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ لَهُ لَانِتُوَن{ ]البمرة:  َما [ ، }َوَّلِلَّ

َ 5َٗوَما فًِ اأْلَْرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَمبَلبَِكةُ َوهُْم اَل ٌَْستَْكِبُروَن{ ]النحل:  [ ، }أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ
لسََّماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلمََمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل َوالشََّجُر ٌَْسُجُد لَهُ َمْن فًِ ا

ِ ٌَْسُجُد َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا 1َٔوالدََّوابُّ َوَكثٌٌِر ِمَن النَّاِس{ ]الحج:  [ ، }َوَّلِلَّ
 [ .٘ٔاِل{ ]الرعد: َوَكْرًها َوِظبَللُُهْم بِاْلؽُُدّوِ َواآْلصَ 

فكُلُّ هذه الكابنات والعوالم ُمنمادة هلل، خاضعة لسلطانه؛ تجري وفك إرادته 

وطوع أمره، ال ٌستعصً علٌه منها شًء؛ تموم بوظابفها، وتإدي نتابجها بنظام دلٌك، 
َماَواُت السَّْبعُ   وتنزه خالمها عن النمص والعجز والعٌب، لال تعالى: }تَُسبُِّح لَهُ السَّ
ٍء إِالَّ ٌَُسبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن اَل تَْفمَُهوَن تَْسبٌَِحُهْم{ ]اإلسراء:  ًْ َواأْلَْرُض َوَمْن فٌِِهنَّ َوإِْن ِمْن َش

ٗٗ. ] 
ُمنمادة ألمره  فهذه المخلولات صامتها وناطمها، وحٌها ومٌتها، كلها ُمطٌعةٌ هلل،

لسان الحال، ولسان الممال. فكلما تدبّر الكونً، وكُلُّها تنزه هللا عن النمابص والعٌوب ب
العالل هذه المخلولات؛ علم أنها ُخلمت بالحك وللحك، وأنها مسخرات لٌس لها تدبٌر وال 

ون بالخالك بفطرتهم استعصاء عن أمر مدبرها؛ فالجمٌع ُمِمرُّ
(ٙ). 

وهم خاضعون ُمستسلمون، لانتون ": -رحمه هللا  -لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 
 ن، من وجوه:مضطرو

 منها: علمهم بحاجتهم وضرورتهم إلٌه. -
 ومنها: خضوعُُهم واستسبلمهم لما ٌجري علٌهم من ألداره ومشٌبته. -
 ومنها: دعاإهم إٌاهُ عنَد االضطرار. -

والمإمن ٌخضع ألمر ربه طوعا، وكذلن لما ٌمدره من المصابب، فإنه ٌفعل 
 طوعا خاضع له طوعا، عندها ما أمر به من الصبر وؼٌره طوعا، فهو مسلم هلل

                                                                                                                                                                              

 .2ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٗٓٗ/ٙٔ(:صٖٕٔٓٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٗٓٗ/ٙٔ(:صٕٖٕٓٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٗٓٗ/ٙٔ(:صٖٕٗٓٓأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٓٗ/ٙٔ(:ص55ٕٕٓاخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٙ-ٕ٘، صالح الفوزان:التوحٌد عمٌدةانظر:  (ٙ)
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والسجود ممصوده الخضوع، وسجود كل شًء بحسبه سجودا ٌناسبها وٌتضمن 
 .(ٔ)"الخضوع للرب

ِ  -رحمه هللا  -ولال شٌُخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  ٌَْر ِدٌِن َّللاَّ على لوله تعالى: }أَفَؽَ
ٌِْه ٌُْرَجعُوَن{ ]آل عمران: ٌَْبؽُوَن َولَهُ أَْسلََم َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا وَ  َكْرًها َوإِلَ

1ٖ. ] 
فذكر سبحانه إسبلم الكابنات طوًعا وكرًها؛ ألن المخلولات جمٌعها "لال: 

متعبدة له التعبد التام؛ سواء ألر الممر بذلن أو أنكره؛ وهم َمدٌنون له ُمَدبَّرون؛ فهُم 
ا شاءه ولدَّره ولضاه، مسلمون له طوًعا وكرًها، ولٌس ألحد من المخلولات خروج  عمَّ

وال حول وال لوة إال به، وهو رب العالمٌن وملٌكُُهم، ٌصرفهم كٌؾ ٌشاء، وهو خالمهم 
كلهم، وباربهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع، مفطور فمٌر محتاج 

 . (ٕ)"ُمتعبٌد ممهور؛ وهو سبحانه الواحد المهار الخالك البارئ المصور
مشروعٌة السجود للمارئ والمستمع إذا بلػ هذه اآلٌة ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٖ

}وظبللهم بالؽدو واآلصال{ وٌستحب أن ٌكون ظاهرا مستمببل المبلة، وٌكبر عند 
 الخفض والرفع وال ٌسلم.

 المرآن
ُ لُْل أَفَات َخْذتُْم مِ  ْن ُدونِِه أَْوِلٌَاَء اَل ٌَْمِلكُوَن َِلَْنفُِسِهْم نَْفعًا }لُْل َمْن َربُّ الس َماَواِت َواَْلَْرِض لُِل ّللا 

ِ شُ ا لُْل َهْل ٌَْستَِوي اَْلَْعَمى َواْلبَِصٌُر أَْم َهْل تَْستَِوي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر أَْم َجعَلُوا َّلِل  َرَكاَء َواَل َضرًّ
 ُ ٌِْهْم لُِل ّللا  اُر )َخلَمُوا َكَخْلِمِه فَتََشابَهَ اْلَخْلُك َعلَ ٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلمَه  ًْ ({ ]الرعد : ٙٔ َخاِلُك كُّلِ َش

ٔٙ] 
 التفسٌر:

للمشركٌن: َمن خالك السَّموات واألرض ومدبِّرهما؟ لل: هللا هو الخالك المدبر  -أٌها الرسول-لل 
ٌَْمدرون لهما، وأنتم تمرون بذلن، ثم لل لهم ملزًما بالحجة: أجعلتم ؼٌره معبودٌن لكم، وهم ال 
أٌها -على نفع أنفسهم أو ضرها فضبل عن نفعكم أو ضركم، وتركتم عبادة مالكها؟ لل لهم 

والمإمن وهو كالبصٌر؟ أم هل ٌستوي  -وهو كاألعمى-: هل ٌستوي عندكم الكافر -الرسول
وهو كالنور؟ أم أن أولٌاءهم الذٌن جعلوهم شركاء هلل -واإلٌمان  -وهو كالظلمات-عندكم الكفر 

-لمون مثل َخْلمه، فتشابه علٌهم َخْلك الشركاء بخلك هللا، فاعتمدوا استحمالهم للعبادة؟ لل لهم ٌخ
: هللا تعالى خالك كل كابن من العدم، وهو المستحك للعبادة وحده، وهو الواحد -أٌها الرسول

 المهار الذي ٌستحك األلوهٌة والعبادة، ال األصنام واألوثان التً ال تضرُّ وال تنفع.
 -أٌها الرسول-لل  ، أي:"[ٙٔ}لُْل َمْن َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الرعد : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"للمشركٌن: َمن خالك السَّموات واألرض ومدّبِرهما؟
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم لهإالء المشركٌن باهلل:َمْن َربُّ  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"السموات واألرض ومدّبِرها
ُ{ ]الرعد : لوله تعالى:   .(٘)"لل: هللا هو الخالك المدبر لهما ، أي:"[ٙٔ}لُِل َّللاَّ
، فمال له: لل، ٌا دمحم: «هللا»فإنهم سٌمولون هللا. وأمر هللا نبٌّه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌمول: لال الطبري:" 

 .(ٙ)"ربُّها، الذي خلمها وأنشؤها، هو الذي ال تصلح العبادة إال له، وهو هللا
 .(2)"فسٌمولون هللا وال بد لهم من ذلن لال الثعلبً:أي:" 

                                                             

 .ٙٗ-٘ٗ/ٔمجموع الفتاوى: (ٔ)
 ٕٓٓ/ٓٔمجموع الفتاوى: (ٕ)
 .ٕٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘ٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٕ/٘الكشؾ والبٌان: (2)
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العترافهم وتؤكٌد لم علٌهم، ألنه إذا لال لهم: من رب حكاٌة  {،لل هللا} لال الزمخشري:" 
َماَواِت السَّْبعِ َوَربُّ  :هللا. كموله :السموات واألرض، لم ٌكن لهم بد من أن ٌمولوا }لُْل َمْن َربُّ السَّ

ِ{ ]المإمنون :  (1ٙ)اْلعَْرِش اْلعَِظٌمِ  وهذا كما ٌمول المناظر لصاحبه: أهذا  ،[12-1ٙ}َسٌَمُولُوَن َّلِلَّ
هذا لولن، فٌحكى إلراره تمرٌرا له علٌه واستٌثالا منه، ثم ٌمول  لولن، فإذا لال: هذا لولً لال:

 (ٔ)له: فٌلزمن على هذا المول كٌت وكٌت. وٌجوز أن ٌكون تلمٌنا، أى: إن كعوا عن الجواب
 .(ٕ)"فلمنهم، فإنهم ٌتلمنونه وال ٌمدرون أن ٌنكروه

ا{ ]الرعد : لوله تعالى:  }لُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْوِلٌَاَء اَل ٌَْمِلكُوَن أِلَْنفُِسِهْم نَْفعًا َواَل َضرا
أجعلتم هلل شركاء وعبدتموهم من دونه وهم ال  -إلزاماً إِللامة الحجة علٌهم  -لل لهم  ، أي:"[ٙٔ

 .(ٖ)"عنها، فكٌؾ ٌستطٌعونه لؽٌرهم؟ ٌمدرون على نفع أنفسهم، وال على دفع الُضرّ 
ثم لال: فإذا أجابون بذلن فمل لهم: أفاتخذتم من دون رب السموات  لال الطبري:" 

ا تدفعه عنها، وهً إذ لم تملن  واألرض أولٌاء ال تملن ألنفسها نفًعا تجلبه إلى نفسها، وال ضرا
ذلن ألنفسها، فِمْن ِمْلكه لؽٌرها أبعُد فعبدتموها، وتركتم عبادة من بٌده النفع والضر والحٌاة 

 .(ٗ)"األشٌاء كلها والموت وتدبٌر
لل }ثم لٌل لهم إلزاما للحجة  ،«هللا»فإذا أجابون لل أنت أٌضا  لال الثعلبً:أي:" 

األصنام ٌعبدونها من دون هللا وهً ال تملن ألنفسها نفعا وال  :ٌعنً {،أفاتخذتم من دونه أولٌاء
 .(٘)"ضرا ثم نصرؾ لهم األفعال

 هو ؛ ألنهم معترفون أنه هو الذي خلك ٌمرر تعالى أنه ال إله إال لال ابن كثٌر:" 
السموات واألرض ، وهو ربها ومدبرها ، وهم مع هذا لد اتخذوا من دونه أولٌاء ٌعبدونهم ، 
ا { أي : ال تحصل  وأولبن اآللهة ال تملن لنفسها وال لعابدٌها بطرٌك األولى } َنْفعًا َوال َضرا

 .(ٙ)"منفعة ، وال تدفع مضرة

: -أٌها الرسول-لهم  ، أي:"[َٙٔهْل ٌَْستَِوي اأْلَْعَمى َواْلبَِصٌُر{ ]الرعد :  }لُلْ لوله تعالى: 
 .(2)"والمإمن وهو كالبصٌر؟ -وهو كاألعمى-هل ٌستوي عندكم الكافر 

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم لهإالء المشركٌن الذٌن َعبُدوا  لال الطبري:" 
 : الذي ال ٌُبصر  {هل ٌستوي األعمى}من دون هللا الذي بٌده نفعهم وضرهم ما ال ٌنفع وال ٌضرُّ

رٌك الذي ٌهدي األعمى لمحجة الط {البصٌر}شٌبًا وال ٌهتدي لمحجة ٌسلكها إال بؤن ٌُهدى و
الذي ال ٌُبصر؟ إنهما ال شن لؽٌر مستوٌٌن. ٌمول: فكذلن ال ٌستوي المإمن الذي ٌُبصر الحك 
فٌتبعه وٌعرؾ الهدى فٌسلكه، وأنتم أٌها المشركون الذٌن ال تعرفون حما وال تبصرون 

 .(1)"َرَشًدا
 .(5)"فالكافر والمإمن {،األعمى والبصٌر}أما  لال مجاهد:" 
أم هل ٌستوي عندكم  ، أي:"[َٙٔهْل تَْستَِوي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر{ ]الرعد : }أَْم لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"وهو كالنور؟-واإلٌمان  -وهو كالظلمات-الكفر 
ٌمول تعالى ذكره: وهل تستوي الظلماُت التً ال تَُرى فٌها المحجة فتُْسلَن  لال الطبري:" 

به األشٌاء وٌجلو ضوءه الّظبلم؟ ٌمول: إن وال ٌرى فٌها السبٌل فٌُْرَكب والنور الذي تبصر 

                                                             

 .الصحاح أفاده. احتبسوا أو جبنا امتنعوا :أى(ٔ)
 .ٕٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .٘ٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕ/٘الكشؾ والبٌان: (٘)
 .ٙٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٔ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٙٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٓٗ/ٙٔ(:صٖٕ٘ٓٓاخرجه الطبري) (5)
 .ٕٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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هذٌن ال شن لؽٌر مستوٌٌن، فكذلن الكفر باهلل، إنما صاحبه منه فً َحٌرة ٌضرب أبًدا فً ؼمرة 
ال ٌرجع منه إلى حمٌمة، واإلٌمان باهلل صاحبه منه فً ضٌاء ٌعمل على علم بربه، ومعرفٍة منه 

 .(ٔ)"البه على إساءته ورازلًا ٌرزله ونافعًا ٌنفعهبؤن له مثًٌبا ٌثٌبه على إحسانه ومعالًبا ٌع
 .(ٕ)"فالهدى والضبللة {،الظلمات والنور}وأما  لال مجاهد:" 
ٌِْهْم{ ]الرعد : لوله تعالى:  ِ شَُرَكاَء َخلَمُوا َكَخْلِمِه فَتََشابَهَ اْلَخْلُك َعلَ  ، أي:"[ٙٔ}أَْم َجعَلُوا َّلِلَّ

أم أن أولٌاءهم الذٌن جعلوهم شركاء هلل ٌخلمون مثل َخْلمه، فتشابه علٌهم َخْلك الشركاء بخلك هللا، 
 .(ٖ)"فاعتمدوا استحمالهم للعبادة؟

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم لهإالء المشركٌن: أَخلَك أوثانُكم  لال الطبري:" 
التً اتخذتموها أولٌاء من دون هللا خلمًا كخلك هللا، فاشتبه علٌكم أمُرها فٌما َخلمت وَخلَك هللا 

إنه ال ٌشكل على فجعلتموها له شركاء من أجل ذلن، أم إنما بكم الجهل والذهاُب عن الصواب؟ ف
ذي عمل أّن عبادة ما ال ٌضّر وال ٌنفع من الفعل جهٌل، وأن العبادة إنما تصلح للذي ٌُْرَجى نفعه 
ه، كما أن ذلن ؼٌر مشكل خطإه وجهُل فاعله، كذلن ال ٌشكل جهل من أشرن فً  ُوٌْخَشى َضرَّ

 .(ٗ)"عبادة من ٌرزله وٌكفله وٌَُمونه، من ال ٌمِدُر له على ضرّر وال نفع
حملهم ذلن على أن شكُّوا فً  {،أم جعلوا هلل شركاء خلموا كخلمه"}عن مجاهد:  
 .(٘)"األوثان
 .(ٙ)"ُضِربت مثبل {،أم جعلوا هلل شركاء خلموا كخلمه فتشابه الخلك علٌهم"}: مجاهدلال  
أي : أجعل هإالء المشركون مع هللا آلهة تناظر الرب وتماثله فً الخلك  لال ابن كثٌر:" 

، فخلموا كخلمه ، فتشابه الخلك علٌهم ، فبل ٌدرون أنها مخلولة من مخلوق ؼٌره ؟ أي : لٌس 
األمر كذلن ، فإنه ال ٌشابهه شًء وال ٌماثله ، وال نّد له وال عْدل له ، وال وزٌر له ، وال ولد 

تعالى هللا عن ذلن علوا كبٌرا. وإنما عبد هإالء المشركون معه آلهة هم ٌعترفون  وال صاحبة ، 

أنها مخلولة له عبٌد له ، كما كانوا ٌمولون فً تلبٌتهم : لبٌن ال شرٌن لن ، إال شرٌكا هو لن ، 
بُونَا إِلَ  ِ ُزْلَفى { تملكه وما ملن. وكما أخبر تعالى عنهم فً لوله : } َما نَْعبُُدهُْم إِال ِلٌُمَّرِ ى َّللاَّ

ذلن ، وهو تعالى ال ٌشفع عنده أحدإال بإذنه  [ فؤنكر تعالى ذلن علٌهم ، حٌث اعتمدواٖ]الزمر : 
[ ، } َوَكْم ِمْن َملٍَن فًِ السََّماَواِت ال تُْؽنًِ ٖٕ، } َوال تَْنَفُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدهُ إِال ِلَمْن أَِذَن لَهُ { ]سبؤ : 

ُ ِلَمْن ٌََشاُء َوٌَْرَضى { ]النجم : َشفَاَعتُُهْم شَ  [ ولال : } إِْن كُلُّ َمْن فًِ ٌْٕٙبًا إِال ِمْن بَْعِد أَْن ٌَؤْذََن َّللاَّ
ْحَمِن َعْبًدا َلمَْد أَْحَصاهُْم َوَعدَّهُْم َعداا َوكُلُُّهْم آتٌِِه ٌَْوَم اْلمٌَِ  اَمِة فَْرًدا { السََّماَواِت َواألْرِض إِال آتًِ الرَّ

[ فإذا كان الجمٌع عبٌدا ، فلم ٌعبد بعضهم بعضا ببل دلٌل وال برهان ، بل 5٘ - 5ٖمرٌم : ]
بمجرد الرأي واالختراع واالبتداع ؟ ثم لد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلن ، 
وتنهاهم عن عبادة من سوى هللا ، فكذبوهم وخالفوهم ، فحمت علٌهم كلمة العذاب ال محالة ، } 

 .(2)"[5ٗال ٌَْظِلُم َربَُّن أََحًدا { ]الكهؾ : وَ 
ٍء{ ]الرعد : لوله تعالى:  ًْ ُ َخاِلُك كُّلِ َش : هللا -أٌها الرسول-لل لهم  ، أي:"[ٙٔ}لُِل َّللاَّ

 .(1)"تعالى خالك كل كابن من العدم
وا لن أن  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل لهإالء المشركٌن إذا ألرُّ

أوثانهم التً أشركوها فً عبادة هللا ال تخلك شٌبًا، فاهللُ خالمكم وخالك أوثانكم وخالك كل شًء، 
 .(ٔ)"فما وجه إشراككم ما ال ٌخلك وال ٌضّر؟

                                                             

 .ٙٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٓٗ/ٙٔ(:صٖٕ٘ٓٓاخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٓٗ/ٙٔ(:صٖٕٙٓٓأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٓٗ/ٙٔ(:صٖٕٓٔٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٗٗ-ٙٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٔ٘التفسٌر المٌسر: (1)
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ٌستمٌم أن ٌكون له شرٌن فً الخلك، فبل ٌكون  ال خالك ؼٌر هللا، وال لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)"له شرٌن فً العبادة

اُر{ ]الرعد : لوله تعالى:  وهو الواحد المهار الذي ٌستحك  ، أي:"[ٙٔ}َوهَُو اْلَواِحُد اْلمَهَّ
 .(ٖ)"األلوهٌة والعبادة، ال األصنام واألوثان التً ال تضرُّ وال تنفع

، الذي ٌستحك األلوهة والعبادة، ال {المهار}وهو الفرد الذي ال ثانً له  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"األصنام واألوثان التً ال تضر وال تنفع

ال ٌؽالب، وما عداه  {،المهار} ،المتوحد بالربوبٌة {،وهو الواحد} لال الزمخشري:" 
 .(٘)"مربوب وممهور

 الفوابد:
 .نملبطبلن الشرن إذ ال دلٌل علٌه من عمل وال  -ٔ
 وجوب العبادة هلل تعالى. -ٕ
 :«المهار»، و«الواحد»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٔ
هو الذي توّحد بجمٌع الكماالت، وتفّرد بكل كمال، ومجد وجبلل،  : "«الواحد»فـ -

وجمال، وحمد، وحكمة، ورحمة، وؼٌرها من صفات الكمال فلٌس له فٌها مثٌل وال 
نظٌر، وال مناسب بوجه من الوجوه فهو األحد فً حٌاته، ولٌومٌته، وعلمه، ولدرته، 

ٌرها من صفاته، موصوؾ وعظمته، وجبلله، وجماله، وحمده، وحكمته، ورحمته، وؼ
بؽاٌة الكمال، ونهاٌته من كل صفة من هذه الصفات فٌجب على العبٌد توحٌده، عمداً، 
ولوالً، وعمبلً، بؤن ٌعترفوا بكماله المطلك، وتفرده بالوحدانٌة، وٌفردوه بؤنواع 

 .(ٙ)العبادة"
هو الفرد الذي لم ٌزل وحده؛ و لم ٌكن معه آخر. ولٌل هو  لال الخطابً:"

لمنمطع المرٌن، المعدوم الشرٌن، والنظٌر، ولٌس كسابر اآلحاد من األجسام المإلفة؛ إذ ا
 -سبحانه-وهللا ، كل شًء سواه ٌدعى واحدا فهو واحد من جهة ؼٌر واحد من جهات
 .(2)"الواحد الذي لٌس كمثله شًء، والواحد ال ٌثنى من لفظه وال ٌمال واحدان

هو الذي لهر الجبابرة من عتاة خلمه بالعموبة ولهر  : و"«المهار»ومن أسمابه تعالى -
 .(1)"الخلك كلهم بالموت

 المرآن
ا ٌُولُِدوَن عَ  ٌُْل َزبًَدا َرابًٌِا َوِمم  ٌِْه فًِ }أَْنَزَل ِمَن الس َماِء َماًء َفَسالَْت أَْوِدٌَةٌ بِمََدِرَها فَاْحتََمَل الس  لَ

ا الن اِر اْبتِؽَاَء ِحْلٌٍَة أَْو  بَُد فٌََْذَهُب ُجفَاًء َوأَم  ا الز  ُ اْلَحك  َواْلبَاِطَل فَؤَم  َمتَاعٍ َزبٌَد ِمثْلُهُ َكذَِلَن ٌَْضِرُب ّللا 
ُ اَْلَْمثَاَل )  [9ٔ({ ]الرعد : 9َٔما ٌَْنفَُع الن اَس فٌََْمكُُث فًِ اَْلَْرِض َكذَِلَن ٌَْضِرُب ّللا 

 التفسٌر:
للحك والباطل بماء أنزله من السماء، فَجَرت به أودٌة األرض بمدر  ثم ضرب هللا سبحانه مثبل

صؽرها وكبرها، فحمل السٌل ؼثاء طافًٌا فوله ال نفع فٌه. وضرب مثبل آخر: هو المعادن 
ٌولِدون علٌها النار لصهرها طلبًا للزٌنة كما فً الذهب والفضة، أو طلبًا لمنافع ٌنتفعون بها كما 

ا خبثها مما ال فابدة فٌه كالذي كان مع الماء، بمثل هذا ٌضرب هللا المثل فً النحاس، فٌخرج منه

                                                                                                                                                                              

 .1ٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٕالكشاؾ: (٘)
 عٌون ولرة األبرار للوب بهجة، ؤٕٙ،ٕٓٙ/ ٘، وانظر: التفسٌر: 2ٙٔاسماء هللا الحسنى للسعدي: (ٙ)

 .٘ٙٔ: األخبار= جوامع شرح فً األخٌار
 .1ٕشؤن الدعاء:  (2)
 .ٖ٘شان الدعاء: (1)
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للحك والباطل: فالباطل كؽثاء الماء ٌتبلشى أو ٌُْرمى إذ ال فابدة منه، والحك كالماء الصافً، 
والمعادن النمٌة تبمى فً األرض لبلنتفاع بها، كما بٌَّن لكم هذه األمثال، كذلن ٌضربها للناس؛ 

 لحك من الباطل والهدى من الضبلل.لٌتضح ا
َماِء َماءً لوله تعالى:  أنزل تعالى  ، أي:"[2ٔفََسالَْت أَْوِدٌَةٌ بِمََدِرَها{ ]الرعد :  }أَْنَزَل ِمَن السَّ

فجرت مٌاه األودٌة بممدار سعتها كل بَحَسبه، فالكبٌر بممدار كبره، والصؽٌر ف، من السماء مطراً 
 .(ٔ)"بممدار صؽره
أخذ كل واد بحسبه، فهذا كبٌر وسع كثٌرا من الماء ، وهذا ، أي : مطرا كثٌر:"لال ابن  

صؽٌر فوسع بمدره ، وهو إشارة إلى الملوب وتفاوتها ، فمنها ما ٌسع علما كثٌرا ، ومنها ما ال 
 .(ٕ)" ٌتسع لكثٌر من العلوم بل ٌضٌك عنها

 :ٌمول{، لت أودٌة بمدرهافسا}ضربه مثبل للمرآن إذا نزل علٌهم لموله:  لال الفراء:" 
 .(ٖ)"لبلته الملوب بؤلدارها وأهوابها

هذا مثل ضربه هللا للحك والباطل. ٌمول: الباطل وإن ظهر على الحك  لال ابن لتٌبة:" 
فً بعض األحوال وعبله، فإن هللا سٌمحمه وٌبطله، وٌجعل العالبة للحك وأهله، ومثل ذلن مطر 

 .(ٗ)"جود، أسال األودٌة بمدرها: الكبٌر على لدره، والصؽٌر على لدره
 .(٘)"صؽره، والكبٌر بكبرهلال: الصؽٌر ب {،أودٌة بمدرها"}ابن عباس: عن 
 .(ٙ)"، لال: ما أطالت مؤلها{أنزل من السماء ماء فسالت أودٌة بمدرهاعن مجاهد: "} 
ٌُْل َزبًَدا َراِبًٌا{ ]الرعد : لوله تعالى:  حمل السٌل الذي حدث من  ، أي:"[2ٔ}فَاْحتََمَل السَّ

 .(2)"األمطار زبداً عالٌاً فوله وهو ما ٌحمله السٌل من ؼثاء، ورؼوة تظهر على وجه الماء
 .(1)"ٌمول: احتمل السٌل ما فً الوادي من عود وِدْمنة لال ابن عباس:" 
فجاء على وجه الماء الذي سال فً هذه األودٌة َزبٌَد عال علٌه ، هذا  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)"مثل
 .(ٓٔ)"أي: عالٌا على الماء كما ٌعلو الباطل تارة على الحك لال ابن لتٌبة:" 
ٌذهب ال منفعة له، كذلن ما سكن فً للب من لم ٌإمن وعبد آلهته وصار  لال الفراء:" 

 .(ٔٔ)"ال شًء فً ٌده
ًٌاعن لتادة:"}   .(ٕٔ)"عالًٌا :أي {،راب
 .(ٖٔ)"هذا الزبد ال ٌنفع لال ابن زٌد:" 
ٌِْه فًِ النَّاِر اْبتَِؽاَء ِحْلٌٍَة أَْو َمتَاعٍ َزبٌَد ِمثْلُهُ{ ]الرعد : لوله تعالى:  ا ٌُولُِدوَن َعلَ ، [2ٔ}َوِممَّ
ومن الذي ٌولد علٌه الناس من المعادن كالذهب والفضة والنحاس، مما ٌُسبن فً النار  أي:"

طلب الزٌنِة أو األشٌاء التً ٌُنتفع بها كاألوانً زبٌد مثل زبد السٌل، ال ٌُْنتفع به كما ال ٌُْنتفع َبَزبد 
 .(ٗٔ)"السٌل

                                                             

 .2ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .5ٙٔتاوٌل مشكل المرآن: (ٗ)
 .ٗٔٗ/ٙٔ(:صٖٕٖٕٓأخرجه الطبري) (٘)
 .ٔٔٗ/ٙٔ(:صٖٕٗٔٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٓٔٗ/ٙٔ(:صٕٖٕٔٓأخرجه الطبري) (1)
 .2ٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٙٔتاوٌل مشكل المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٙٔ(:ص5ٖٕٔٓأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٔٗ/ٙٔ(:صٕٕٖٕٓأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
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هذا هو المثل الثانً ، وهو ما ٌسبن فً النار من ذهب أو فضة } اْبتَِؽاَء  لال ابن كثٌر:" 
ِحْلٌٍَة { أي : لٌجعل حلٌة أو نحاسا أو حدًٌدا ، فٌجعل متاعا فإنه ٌعلوه زبد منه ، كما ٌعلو ذلن 

 .(ٔ)" زبد منه
ومن جواهر األرض التً تدخل الكٌر وٌولد علٌها. ٌعنً الذهب  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٕ)"للحلٌة، والشبه والحدٌد لآللة، حٌث ٌعلوها مثل زبد الماء ضةوالف

فهو الذهب والفضة والحلٌة والمتاع  {،ومما ٌولدون علٌه فً النار} عن ابن عباس:" 
 .(ٖ)"والنحاس والحدٌد، وللنحاس والحدٌد َخبَث، فجعل هللا مثل خبثه كزبد الماء

لال: َخَبُث  {،زبد مثله، }الحدٌد والنحاس والرصاص وأشباهه«: المتاع» لال مجاهد: " 
 .(ٗ)"ذلن مثل َزبَد السٌل

ًَ ما كان من َكَدره لال لتادة:"  وهذا مثل  ،هو الذهب إذا أدخل النار بمً َصْفوه ونُِف
ْفر والحدٌد«المتاع»...ضربه هللا. للحك والباطل  .(٘)"، الصُّ

لال: وبمً الماُء فً األرض فنفع  ،أًٌضا ، هذا ال ٌنفع{زبد مثلهأو متاع } عن ابن زٌد:" 
ًُ الذي صلح من هذا، فانتفع الناس به  .(ٙ)"الناس، وبمً الَحْل

ولٌل للنحاس والرصاص والحدٌد فً هذا الموضع"المتاع"، ألنه ٌستمتع  لال الطبري:" 
 :(2)كما لال الشاعر به، وكل ما ٌتمتع به الناس فهو"متاع"، 

ٌْبًا   (1)"َسبَْمَت بِِه الَمَماَت ُهَو الَمتَاعُ                تََمتَّْع ٌا ُمَشعَُّث إنَّ َش
ُ اْلَحكَّ َواْلبَاِطَل{ ]الرعد : لوله تعالى:  كذلن ٌضرب هللا  ، أي:"[2ٔ}َكذَِلَن ٌَْضِرُب َّللاَّ

الَمثَل للحك والَمثَل للباطل، فمثُل الحك فً ثباته واستمراره كمثل الماء الصافً الذي ٌستمر فً 
األرض فٌنتفع منه الناس، ومثل الباطل فً زواله واضمحبلله كمثل الزبد والؽثاء الذي ٌمذؾ به 

 .(5)"الماء ٌتبلشى وٌضمحل

بات للباطل وال دوام له ، كما أن الزبد ال ٌثبت مع أي : إذا اجتمعا ال ث لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)"الماء ، وال مع الذهب ونحوه مما ٌسبن فً النار ، بل ٌذهب وٌضمحل

بَُد فٌََْذَهُب ُجفَاًء{ ]الرعد : لوله تعالى:  ا الزَّ فؤما الزبد الذي ال خٌر فٌه  ، أي:"[2ٔ}فَؤَمَّ
مما ٌطفو على وجه الماء والمعادن فإنه ٌرمً به السٌل وٌمذفه وٌتفرق وٌتمّزق وٌذهب فً 

 .(ٔٔ)"جانبًَ الوادي

                                                             

 .2ٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .52ٔ-5ٙٔتاوٌل مشكل المرآن: (ٕ)
 .ٓٔٗ/ٙٔ(:صٕٖٕٔٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٔٔٗ/ٙٔ(:صٖٕٗٔٓأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٔٗ/ٙٔ(:صٕٖٕٓٓأخرجه الطبري) (٘)
 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٙٔ(:صٕٕٖٕٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 ،2٘ٗ: الشعراء ومعجم ،1ٗ: رلم األصمعٌات. انظر: "مشعثًا" سمً البٌت وبهذا العامري، المشعث هو(2)

َِّرْكِنً بإْصر: البٌت بعد ٌمول جٌاد، أبٌات وهً ،( متع) واللسان ،1ٕٖ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن ومجاز ًُّ  ٌَت  الح
 ِسَراعُ  َوهُمُ  َداِرهْم، َرهٌنةَ ...  ٌوًما
ٌْؤَلٌ  وجاَءتْ  ٌْنِ  أََحمُّ ...  بَنٌَِها َوأبُو َج  ُخَماعُ  بِهِ  الَمؤْلٌَِ
ٌْبَ  أنَا وما...  عنًِّ التُّْربَ  ٌْنبِشانِ  فَظبلَّ  ٌِْرن َو باعُ  ؼ  والّسِ
 الضباع، أنثى وهً ،"جٌؤل" تؤتً ثم. الرحٌل ٌسرعون ثم دٌارهم، فً دفٌنًا أهلً فٌتركنً األجل، لٌؤتٌنً: ٌمول
 .ٌفعبلن لما عندي دفع وال عنً، الترب فٌنبشان وٌعرج، ٌخمع العٌن، مؤق أسود ذكرها، وٌؤتً
 .ٗٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .2ٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
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أي : ال ٌنتفع به ، بل ٌتفرق وٌتمزق وٌذهب فً جانبً الوادي ، وٌعلك  لال ابن كثٌر:" 
الحدٌد والنحاس ٌذهب ، ال ٌرجع  منه بالشجر وتنسفه الرٌاح. وكذلن خبث الذهب والفضة و
 .(ٔ)"شًء ، وال ٌبمى إال الماء  وذلن الذهب ونحوه ٌنتفع به

أي: ٌلمٌه الماء عنه فٌتعلك بؤصول الشجر وبجنبات الوادي، وكذلن  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٕ)"خبث الفلز ٌمذفه الكٌر. فهذا مثل الباطل

 .(ٖ)"لال: فذلن مثل الحك والباطل {،وأما الزبد فٌذهب جفاء} عن مجاهد: " 
 . (ٗ)"ما ٌتعلك بالشجر«: الجفاء"» لال لتادة:" 
 .(٘)"ٌتعلك بالشجر فبل ٌكون شٌبًا. هذا مثل الباطل وفً رواٌة عن لتادة:" 
ا َما ٌَْنَفُع النَّاَس فٌََْمُكُث فًِ اأْلَْرِض{ ]الرعد : لوله تعالى:  وأّما ما ٌنتفع  ، أي:"[2ٔ}َوأَمَّ

 .(ٙ)"الناس به الماء الصافً، والمعدن الخالص فٌبمى وٌثبت فً األرض
وأما ما الماء الذي ٌنفع الناس وٌنبت المرعى فٌمكث فً األرض وكذلن  لال ابن لتٌبة:" 

 .(2)"الصفو من الفلز ٌبمى خالصا ال شوب فٌه. فهو مثل الحك
 .(1)"ٌعنً الماء. وهما مثبلن: مثل الحك والباطل لال مجاهد:" 
 .(5)"وهذا ٌخرج النبات. وهو مثل الحك لال لتادة:" 
فؤما ما ٌنفع الناس فالذهب والفضة، وأما ما ٌنفع األرض فما شربت  لال ابن عباس:" 

من الماء فؤنبتت. فجعل ذلن مثل العمل الصالح ٌبمى ألهله، والعمل السًُء ٌضمحل عن أهله، 
كما ٌذهب هذا الزبد، فكذلن الهدى والحك جاء من عند هللا، فمن عمل بالحك كان له، وبمً كما 

ألرض. وكذلن الحدٌد ال ٌستطاع أن تجعل منه سكٌن وال سٌؾ حتى ٌبمى ما ٌنفع الناس فً ا
فكذلن ٌضمحل الباطل إذا كان ٌوم المٌامة،  ٌدخل فً النّار فتؤكل خبَثَه، فٌخرج جٌّده فٌنتفع به

 .(ٓٔ)"وألٌم الناس، وعرضت األعمال، فٌزٌػ الباطل وٌهلن، وٌنتفع أهل الحك بالحك

ُ لوله تعالى:  ِمثَْل الَمثَلٌن السابمٌن ٌبٌّن  ، أي:"[2ٔ اأْلَْمثَاَل{ ]الرعد : }َكذَِلَن ٌَْضِرُب َّللاَّ
 .(ٔٔ)"للحك والباطل، والهدى والضبلل لٌعتبر الناس وٌتعظوا هللا األمثال
ضرب هللا مثبل للحك والباطل، فضرب مثل الحك كمثل السٌل الذي ٌمكث  لال عطاء:" 

 .(ٕٔ)"فً األرض، وضرب مثل الباطل كمثل الزبد الذي ال ٌنفع الناس
فهذا مثل  {أنزل من السماء ماء فسالت أودٌه بمدرها"}لوله: أٌضا عن ابن عباس و 

الشن فبل ٌنفع معه العمل، وأما  ضربه هللا، احتملت منه الملوب على لدر ٌمٌنها وشّكها، فؤما
وأما ما ٌنفع الناس ، }، وهو الشن {فؤما الزبد فٌذهب جفاء}الٌمٌن فٌنفع هللا به أهله، وهو لوله: 

ًُ فً النار فٌإخذ خالُصه وٌترن َخبَثُه فً {فٌمكث فً األرض ، وهو الٌمٌن، كما ٌُْجعل الَحْل
 .(ٖٔ)"النار، فكذلن ٌمبل هللا الٌمٌن وٌترن الشن

لال: إنما هو  {أنزل من السماء ماء فسالت أودٌة بمدرها}بلؽنً فً لوله: "عوؾ: لال  
الصؽٌر على لدره، والكبٌر على لدره، وما  {فسالت أودٌة بمدرها}مثل ضربه هللا للحك والباطل 

                                                             

 .2ٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .52ٔتاوٌل مشكل المرآن: (ٕ)
 .ٔٔٗ/ٙٔ(:صٖٕٗٔٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٔٗ/ٙٔ(:ص5ٖٕٔٓأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٔٗ/ٙٔ(:صٕٖٕٓٓأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .52ٔتاوٌل مشكل المرآن: (2)
 .ٔٔٗ/ٙٔ(:صٖٕ٘ٔٓأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٔٗ/ٙٔ(:صٕٖٕٓٓأخرجه الطبري) (5)
 .ٔٔٗ-ٓٔٗ/ٙٔ(:صٕٖٕٔٓأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2٘-2ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٗٔٗ/ٙٔ(:صٕٖٕٗٓأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٓٔٗ/ٙٔ(:صٖٕٔٔٓأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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ٌمول: عظًٌما، وحٌث استمرَّ الماُء ٌذهب الزبد جفاًء  {فاحتمل السٌل زبًدا رابًٌا}بٌنهما على لدره 
فتطٌر به الرٌح فبل ٌكون شٌبًا، وٌبمى صرٌح الماء الذي ٌنفع الناس، منه شرابهم ونباتهم 

، ومثل الزبد كّل شًء ٌولد علٌه فً النار الذهب والفضة والنحاس {أو متاع زبد مثله} ومنفعتهم
بد مثل الباطل، والذي ٌنفع الناس والحدٌد، فٌذهب َخبَثُه وٌبمى ما  ٌنفع فً أٌدٌهم، والخبث والزَّ

ل فً أٌدٌهم مما ٌنفعهم المال الذي فً أٌدٌهم  .(ٔ)"مما تحصَّ
، {أو متاع زبد مثله}إلى:  {أنزل من السماء ماء فسالت أودٌة"}عن الحسن، فً لوله:  

ْفر والحدٌد.  لال: كما أولد على الذهب والفضة فمال: ابتؽاء حلٌة الذهب والفضة، أو متاع الصُّ
ْفر والحدٌد فخلص خالصه. لال:  كذلن ٌضرب هللا الحك والباطل فؤما الزبد فٌذهب جفاًء }والصُّ
 .(ٕ)"، كذلن بماء الحك ألهله فانتفعوا به {وأّما ما ٌنفع الناس فٌمكث فً األرض

كما اضمحّل هذا الزبد  " هذه ثبلثة أمثال ضربَها هللا فً مثٍل واحد. ٌمول: لال لتادة:" 
فصار ُجفاًء ال ٌنتفع به وال تُْرجى بركته، كذلن ٌضمحّل الباطل عن أهله كما اضمحل هذا 
الزبد، وكما مكث هذا الماء فً األرض، فؤمرعت هذه األرض وأخرجت نباتها، كذلن ٌبمى 

ومما }وله: ل -الحك ألهله كما بمً هذا الماء فً األرض، فؤخرج هللا به ما أخرج من النبات
اآلٌة، كما ٌبمى خالص الذهب والفضة حٌن أدخل النار وذهب َخَبثه،  {تولدون علٌه فً النار
ْفر الذي ٌنتفع به فٌه  {أو متاع زبد مثله}لوله:  -ألهله كذلن ٌبمى الحك ، ٌمول: هذا الحدٌد والصُّ

فر حٌن أدخل النار  وذهب َخَبثه، كذلن ٌبمى منافع. ٌمول: كما ٌبمى خالص هذا الحدٌد وهذا الصُّ
 .(ٖ)"الحك ألهله كما بمً خالصهما

شٌخ اإلسبلم رحمه هللا معمباً على اآلٌة: " فشبه العلم بالماء المنزل من السماء ألن لال  
به حٌاة الملوب، كما أنَّ بالماء حٌاة األبدان، وشبّه الملوب باألودٌة، ألنّها محّل العلم، كما أنَّ 

فملب ٌسع علماً كثٌراً، وواد ٌسع ماًء كثٌراً، وللب ٌسع علماً للٌبلً، وواد  األودٌة محل الماء،

ٌسع ماًء للٌبلً، وأخبر تعالى أنَّه ٌعلو على السٌل من الزبد بسبب مخالطة الماء، وأنّه ٌذهب 
وكذلن الملوب  جفاًء، أي: ٌرمى به، وٌخفى، والذي ٌنفع الناس ٌمكث فً األرض وٌستمر،

ت والشبهات، ثم تذهب جفاًء، وٌستمر فٌها اإلٌمان والمرآن الذي ٌنفع صاحبه تخالطها الشهوا
ا ٌولدون علٌه فً النَّار ابتؽاء حلٌٍة أو متاعٍ زبٌد مثله كذلن ٌضرب هللا }والناس، ولال:  وممَّ
 [ . فهذا المثل اآلخر وهو الناري، فاألول للحٌاة، والثانً للضٌاء.2ٔ]الرعد:  {الحكَّ والباطل

ن رحمه هللا أن لهذٌن المثالٌن نظٌراً " وهما المثاالن المذكوران فً سورة البمرة فً لوله وبٌ
ا أضاءت ما حوله ذهب هللا بنورهم وتركهم فً ظلماٍت  تعالى: )مثلهم كمثل الَّذي استولد ناراً فلمَّ

ًٌ فهم ال ٌرجعون  -ال ٌبصرون  ٌد وبرٌق أو كصٌٍب من السَّماء فٌه ظلماٌت ورع -صمُّ بكم عم
[ 5ٔ-2ٌٔجعلون أصابعهم فً آذانهم من الصَّواعك حذر الموت وهللا محٌط بالكافرٌن( ]البمرة: 

. 
وبعد أن بٌَّن الشٌخ رحمه هللا وصؾ المإمن، بٌن وصؾ الكافر، فمال: " وأّما الكافر 
، وإن كانت حٌاته حٌاة بهٌمٌة، فهو عادم الحٌاة الرو ًّ حانٌة ففً ظلمات الكفر والشرن ؼٌر ح

 -العلوٌة التً سببها اإلٌمان، وبها حصل للعبد السعادة والفبلح فً الدنٌا واآلخرة، فإّن هللا 
جعل الرسل وسابط بٌنه وبٌن عباده فً تعرٌفهم ما ٌنفعهم وما ٌضرهم، وتكمٌل ما  -سبحانه 

إلٌه،  ٌصلحهم فً معاشهم ومعادهم، وبعثوا جمٌعاً بالدعوة إلى هللا وتعرٌؾ الطرٌك الموصل
 وبٌان حالهم بعد الوصول إلٌه ".

ثم بٌّن رحمه هللا هذه األصول التً أشار إلٌها هنا فمال: " فاألصل األول ٌتضمن إثبات 
الصفات والتوحٌد والمدر، وذكر أٌام هللا فً أولٌابه وأعدابه، وهً المصص التً لّصها هللا على 

 عباده واألمثال التً ضربها لهم.

                                                             

 .ٖٔٗ/ٙٔ(:صٕٖٕٔٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٔٔٗ/ٙٔ(:صٖٖٕٔٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٙٔ(:ص5ٖٕٔٓأخرجه الطبري) (ٖ)
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ضمن تفصٌل الشرابع واألمر والنهً واإلباحة، وبٌان ما ٌحبه هللا وما واألصل الثانً ٌت
 ٌكرهه. واألصل الثالث ٌتضمن اإلٌمان بالٌوم اآلخر، والجنّة والنار والثواب والعماب ".

ثم بٌّن أنَّ " على هذه األصول الثبلثة مدار الخلك واألمر، والسعادة والفبلح مولوفة علٌها، وال 
إالّ من جهة الرسل، فإنَّ العمل ال ٌهتدي إلى تفاصٌلها ومعرفة حمابمها، وإن  سبٌل إلى معرفتها

الجملة، كالمرٌض الذي ٌدرن وجه الحاجة إلى  كان لد ٌدرن وجه الضرورة إلٌها من حٌث
 .(ٔ)الطب ومن ٌداوٌه، وال ٌهتدي إلى تفاصٌل المرض، وتنزٌل الدواء علٌه "

لال بعض السلؾ : كنت إذا لرأُت مثبل من المرآن فلم أفهمه بََكٌت على  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)"نفسً ؛ ألن هللا تعالى ٌمول : } َوَما ٌَْعِملَُها إِال اْلعَاِلُموَن {

 الفوابد:
 .-علٌهم السبلم-حاجة البشرٌة إلى الرسلبٌان  -ٔ
 استحسان ضرب األمثال لتمرٌب المعانً إلى األذهان. -ٕ
 واضمحبلل الباطل سنة من سنن هللا تعالى.ثبات الحك،  -ٖ
السماء معنً العلو وارد فً اللؽة، بل فً المرآن، لال تعالً: }أَْنَزَل ِمَن ومن الفوابد أن  -ٗ

[، والمراد بالسماء العلو، ألن الماء ٌنزل 2ٔالسََّماِء َماًء فََساَلْت أَْوِدٌَةٌ ِبمََدِرَها{ ]الرعد: 
هً السمؾ المحفوظ، والسحاب فً العلو بٌن السماء  من السحاب ال من السماء التً

ٌَْن السََّماِء َواألَْرِض{ ]البمرة:  ِر َب فٌكون ، [ٗٙٔواألرض، كما لال هللا تعالً: }اْلُمَسخَّ
َماِء{، أي: من فً العلو معنً }َمْن فًِ السَّ
(ٖ). 

 المرآن
ٌَْستَِجٌبُوا لَهُ لَْو أَن  لَُهْم َما ِفً اَْلَْرِض َجِمٌعًا َوِمثْلَهُ }ِلل ِذٌَن اْستََجابُوا ِلَربِِّهُم اْلُحْسنَى َوال ِذٌَن لَ  ْم 

 [9ٔ({ ]الرعد : 9َٔمعَهُ اَلْفتََدْوا بِِه أُولَبَِن لَُهْم سُوُء اْلِحَساِب َوَمؤَْواهُْم َجَهن ُم َوبِبَْس اْلِمَهاُد )

 التفسٌر:
والذٌن لم ٌطٌعوا وكفروا به لهم النار، ولو كانوا للمإمنٌن الذٌن أطاعوا هللا ورسوله الجنة، 

ٌملكون كل ما فً األرض وِضْعفه معه لبذلوه فداء ألنفسهم من عذاب هللا ٌوم المٌامة، ولن ٌُتَمبل 
منهم، أولبن ٌحاَسبون على كل ما أسلفوه من عمل سٌِّا، ومسكنهم وممامهم جهنم تكون لهم 

 فسهم.فراًشا، وببس الفراش الذي مهدوه ألن
للمإمنٌن الذٌن أطاعوا  ، أي:"[1ٔ}ِللَِّذٌَن اْستََجابُوا ِلَربِِّهُم اْلُحْسَنى{ ]الرعد : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"هللا ورسوله الجنة
ٌمول تعالى ذكره: أما الذٌن استجابوا هلل فآمنوا به حٌن دعاهم إلى  لال الطبري:" 

جاءهم به من عند هللا، فإن لهم الحسنى، وهً اإلٌمان به، وأطاعوه فاتبعوا رسوله وصّدلوه فٌما 
 .(٘)"الجنة
 ، وجوه:[1ٔ}ِللَِّذٌَن اْستََجابُوا ِلَربِِّهُم اْلُحْسنَى{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  

 .(2)، ومماتل(ٙ)، وبه لال لتادة-ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : أنها الجنة، رواه أبً بن كعب عن النبً 
 .(1). لاله ابو عبٌدةهى كل خٌر من الجنة فما دونها« الحسنى»أن الثانً : 

 والثالث : أنها الحٌاة والرزق ، لاله مجاهد .
 .(ٔ)والرابع: أن تكون مضاعفة الحسنات. افاده الماوردي

                                                             

 .]بتصرؾ[5ٙ-5/5ٖٔ: اإلسبلم شٌخ فتاوى مجموعانظر:  (ٔ)
 .2ٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .51ٖ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة: (ٖ)
 .ٕٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٙٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٔٗ/ٙٔ(:صٕٖٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٖٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5ٕٖ/ٔانظر: مجاز المرآن: (1)
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اَلْفتََدْوا  }َوالَِّذٌَن لَْم ٌَْستَِجٌبُوا لَهُ لَْو أَنَّ لَُهْم َما فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ لوله تعالى: 
والذٌن لم ٌطٌعوا وكفروا به لهم النار، ولو كانوا ٌملكون كل ما فً  ، أي:"[1ٔبِِه{ ]الرعد : 

 .(ٕ)"األرض وِضْعفه معه لبذلوه فداء ألنفسهم من عذاب هللا ٌوم المٌامة، ولن ٌُتَمبل منهم
إلى توحٌده  ٌمول تعالى ذكره: وأما الذٌن لم ٌستجٌبوا هلل حٌن دعاهم لال الطبري:" 

واإللرار بربوبٌته، ولم ٌطٌعوه فٌما أمرهم به، ولم ٌتبعوا رسوله فٌصدلوه فٌما جاءهم به من 
عند ربهم، فلو أن لهم ما فً األرض جمٌعًا من شًء ومثله معه ملًكا لهم، ثم لُبِل مثل ذلن 

فتدوا به أنفسهم منهم، ولبل منهم بدال من العذاب الذي أعّده هللا لهم فً نار جهنم وعوًضا، ال
 .(ٖ)"منه

أولبن ٌحاَسبون على كل ما  ، أي:"[1ٔ}أُولَبَِن لَُهْم سُوُء اْلِحَساِب{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"أسلفوه من عمل سٌِّا

ٌمول: هإالء الذٌن لم ٌستجٌبوا هلل لهم سوء الحساب: ٌمول: لهم عند هللا  لال الطبري:" 
 .(٘)"أن ٌؤخذهم بذنوبهم كلها، فبل ٌؽفر لهم منها شٌبا، ولكن ٌعذبهم على جمٌعها

 ، ستة الوال:[1ٔ}سُوُء اْلِحَساِب{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  
، (ٙ)شًء منها ، لاله شهر بن حوشبأحدها : أن ٌإاخذوا بجمٌع ذنوبهم فبل ٌعفى لهم عن 

 . (2)وإبراهٌم النخعً
 .(1)"سوء الحساب: أن ٌإخذ العبد بخطاٌاه كلها، ال ٌؽفر له منها شًء لال السجستانً:" 

َمْن نُولَِش اْلِحَساَب َهلََن":  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبً -وروي عن عابشة رضً هللا عنها
(5). 

 .(ٓٔ)"الحساَب عُذِّب ن نُولشم وفً رواٌة أخرى:"
... " له ٌُؽفر لم الحساب نُولش من" وفً رواٌة:"

(ٔٔ). 
 .(ٕٔ)الثانً : أنه المنالشة فً األعمال ، لاله أبو الجوزاء

 .(ٖٔ)الثالث : أنه التمرٌع والتوبٌخ ، حكاه ابن عٌسى
 .(ٗٔ)الرابع : أنه الحساب الذي ال تساهل فٌه. لاله ابن زٌد

 .(٘ٔ)"شدته :سوء الحساب{لا ابن ابً زمنٌن:"} 
 كما لال: ،كفرهم أحبط أعمالهم أال تمبل منهم حسنة وال ٌتجاوز لهم عن سٌبة، وأنالخامس: 

ِ أََضلَّ أَْعَمالَُهْم{ ]دمحم :   .(ٔ). لاله الزجاج[ٔ}الَِّذٌَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبٌِِل َّللاَّ

                                                                                                                                                                              

 .2ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٙٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 . 2ٔٗ/ٙٔ(:ص2ٕٖٕٓانظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 . 2ٔٗ/ٙٔ(:ص1ٕٖٕٓانظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .2ٕ٘ؼرٌب المرآن: (1)
 نُولِش من»(: 12ٕٙ) ومسلم ،(ٖٙ٘ٙ ،5ٖ5ٗ) البخاري صحٌح فً كما مرفوًعا عابشة عن المشهور(5)

 كما سٌؤتً. .«عُذّب»: رواٌة وفً ،«هلن الحساب
 1ٕ٘/ 5 المٌامة صفة -سننه فً الترمذي. الخبر ؼٌر مرلم، وٖٗٔ/ٗٔوأخرجه الطبري: 
، ٔٙ/ٖ(:ص5ٕٓٗ، وعبدالرزاق فً تفسٌره)22/ٔ(:ص2ٖٔأخرجه ابن وهب فً تفسٌره) (ٓٔ)

 .ٕٗٗ/5(:صٖٓ٘ٓٔوالطبري)
 فٌه(: 1ٕٕٗ/ ٗ) الحفاظ ذخٌرة فً لال الحدٌث،... "  له ٌُؽفر لم الحساب نُولش من: "اللفظ بهذا الحدٌث(ٔٔ)
 فً المبارن وابن ،(2ٕٖ/ ٗ) الكامل فً عدي ابن الحدٌث وروى ضعٌؾ، وهو المداح زٌاد أبً بن هللا عبٌد
هد  .(ٙٙٗ/ ٔ) الزُّ
 .ٕٓٗ/ٙٔ(:صٖٖٕٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٙٔ(:صٖٖٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٖ٘/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘ٔ)
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حسابهم من السوء وهو العماب. أفاده والسادس : أن ٌكون سوء الحساب ما أفضى إلٌه 
 .(ٕ)الماوردي
ومسكنهم وممامهم جهنم تكون لهم  ، أي:"[1ٔ}َوَمؤَْواهُْم َجَهنَُّم{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"فراًشا
 .(ٗ)"ٌمول: ومسكنهم الذي ٌسكنونه ٌوم المٌامة جهنم لال الطبري:" 
 .(٘)"حٌث ٌؤوي اإلنسان وٌسكن« : المؤوى» لال ابن عطٌة:" 
 .(ٙ)"وببس الفراش الذي مهدوه ألنفسهم ، أي:"[1ٔ}َوبِبَْس اْلِمَهاُد{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(2)"ٌمول: وببس الفراش والوطاُء جهنُم التً هً مؤواهم ٌوم المٌامة لال الطبري:" 
 .(1)ما ٌفترش وٌلبس بالجلوس والرلاد«: اْلِمهاد» لال ابن عطٌة:" 
 الفوابد:
 بٌان وعد هللا للمستجٌبٌن له باإلٌمان والطاعة وهً الجنة. -ٔ
 بٌان وعٌد هللا لمن ٌستجب له باإلٌمان والطاعة. -ٕ
 لسم هللا عباده فً الحساب لسمٌن: -ٖ
ا  - ًَ ِكتَابَهُ بٌَِِمٌنِِه األول: من ٌكون حسابه ٌسٌراً وهم أهل الٌمٌن، لال تعالى: فَؤَمَّ َمْن أُوتِ

 [.1 - 2فََسْوَؾ ٌَُحاَسُب ِحَسابًا ٌَِسًٌرا ]االنشماق: 
الثانً: من ٌلمى سوء الحساب وهم أهل جهنم، لال تعالى: ِللَِّذٌَن اْستََجابُواْ ِلَربِِّهُم اْلُحْسنَى  -

ا فًِ األَ  ْرِض َجِمًٌعا َوِمثْلَهُ َمعَهُ الَْفتََدْواْ بِِه أُْولَبَِن لَُهْم َوالَِّذٌَن لَْم ٌَْستَِجٌبُواْ لَهُ َلْو أَنَّ لَُهم مَّ
 [. 1ٔسُوُء اْلِحَساِب َوَمؤَْواهُْم َجَهنَُّم َوبِبَْس اْلِمَهاُد ]الرعد: 

 وفً نصوص السنة داللة على أن المإمنٌن فً الحساب ثبلثة أصناؾ:
 أخبر عنهم ملسو هيلع هللا ىلص، وعدتهم سبعون ألفاً فصنؾ ال ٌحاسب، وهإالء طابفة من أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -

عرضت علً األمم، فجعل ٌمر النبً ومعه "ٌدخلون الجنة ببل حساب، ففً الحدٌث: 
الرجل، والنبً ومعه الرجبلن، والنبً معه الرهط، والنبً لٌس معه أحد، ورأٌت سواداً 

ومه، ثم لٌل: انظر، فرأٌت سد األفك، فرجوت أن تكون أمتً، فمٌل: هذا موسى ول
سواداً كثٌراً سد األفك، فمٌل لً: انظر هكذا وهكذا، فرأٌت سواداً كثٌراً سد األفك، فمٌل: 

هإالء "وفً رواٌة:  .(5)"هإالء أمتن، ومع هإالء سبعون ألفاً ٌدخلون الجنة ببل حساب
 .(ٓٔ)"أمتن، وهإالء سبعون ألفاً لدامهم ال حساب علٌهم وال عذاب

ٌادة فضٌلة لهإالء أنهم ٌتمدمون األمة، وجاء فً وصفهم أنهم ٌدخلون فهذه ز
متماسكٌن آخذ بعضهم ببعض، ال ٌدخل أولهم حتى ٌدخل آخرهم، وجوههم على "الجنة: 

 .(ٔٔ)"صورة الممر لٌلة البدر
وفً رواٌة فً الصحٌحٌن:  .(ٕٔ)وفً حدٌث آخر أنهم ٌدخلون زمرة واحدة

 .(ٖٔ)شن من الراوي « سبعون ألفاً، أو سبعمابة ألؾ»

                                                                                                                                                                              

 .1ٓٔ/ٖ، وذكره الماوردي دون نسبة فً النكت والعٌون:ٙٗٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .1ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٓ/ٖالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٕٔ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٓ/ٖالمحرر الوجٌز: (1)
 ..عنهما هللا رضً عباس ابن حدٌث من(. ٕٕٓ) ومسلم ،(2ٕ٘٘) البخاري رواه(5)
 .عنهما هللا رضً عباس ابن حدٌث من(. ٕٙٔ) ومسلم ،(ٔٗ٘ٙ) البخاري رواه(ٓٔ)
 .عنه هللا رضً الساعدي سعد بن سهل حدٌث من(. 5ٕٔ) ومسلم ،(ٗ٘٘ٙ) البخاري رواه(ٔٔ)
 .عنه هللا رضً هرٌرة أبً حدٌث من(. 2ٕٔ) مسلم رواه(ٕٔ)
 .عنه هللا رضً الساعدي سعد بن سهل حدٌث من(. 5ٕٔ) ومسلم ،(ٖٗ٘ٙ) البخاري رواه(ٖٔ)
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ً زٌادة  وولع فً أحادٌث أخرى فً ؼٌر الصحٌحٌن أن مع السبعٌن ألفا
 .(ٔ)علٌهم

والصنؾ الثانً: ال ٌنالشون الحساب، وإنما تعرض أعمالهم ثم ٌتجاوز لهم عنها، ففً  -
أو لٌس ٌمول هللا »فمالت عابشة: « من نولش الحساب عذب»ال: الحدٌث أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ل

فمال: إنما ذلن العرض، ولكن من نولش الحساب  -تعالى: فََسْوَؾ ٌَُحاَسُب ِحَساًبا ٌَِسًٌرا 
 .(ٕ)"ٌهلن

سمعت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول فً بعض صبلته: "وعن عابشة رضً هللا عنها لالت: 
ً ٌس ٌراً، فلما انصرؾ للت: ٌا نبً هللا ما الحساب الٌسٌر؟ لال: أن اللهم حاسبنً حسابا

وفً رواٌة لال: الرجل تعرض علٌه ذنوبه ثم ٌتجاوز » –ٌنظر فً كتابه فٌتجاوز عنه 
 .(ٖ)"أن من نولش الحساب ٌومبذ ٌا عابشة هلن -« له عنها

ة من والصنؾ الثالث: ٌنالشون الحساب وٌسؤلون فٌه عن أعمالهم، ٌحاسبون محاسب -
. ومن أمثلة هذا الصنؾ الذي ٌنالش الحساب وتوزن حسناته (ٗ)توزن حسناته وسٌباته 

إن هللا سٌخلص رجبلً من أمتً على رإوس "وسٌباته صاحب البطالة الذي لال فٌه ملسو هيلع هللا ىلص: 
الخبلبك ٌوم المٌامة، فٌنشر علٌه تسعة وتسعون سجبلً، كل سجل مد البصر، ثم ٌمول 

كر من هذا شٌباً؟ أظلمن كتبتً الحافظون؟ فٌمول: ال ٌا رب فٌمول: أفلن عذر أو له: أتن
حسنة؟ فبهت الرجل فٌمول: ال ٌا رب، فٌمول: بلى إن لن عندنا حسنة واحدة، ال ظلم 
الٌوم علٌن، فتخرج له بطالة فٌها: أشهد أال إله إال هللا، وأشهد أن دمحماً عبده ورسوله، 

ٌا رب ما هذه البطالة مع هذه السجبلت؟ فٌمال: إنن ال تظلم،  فٌمول: احضروه، فٌمول:
لال: فتوضع السجبلت فً كفة، والبطالة فً كفة، فطاشت السجبلت، وثملت البطالة، 

 .(٘)"فبل ٌثمل مع اسم هللا شًء

 فهذه دالبل على تفاضل المإمنٌن فً الحساب.
 وهً اختصاصها وفً هذا الباب تظهر فضٌلة خص هللا بها أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

بشهادتها لؤلنبٌاء على أممهم، وبشهادة رسولهم ملسو هيلع هللا ىلص علٌها، لال تعالى: َوَكذَِلَن َجعَْلنَاكُْم 
ٌْكُْم َشِهًٌدا ]البمرة:  ُسوُل َعلَ ةً َوَسًطا لِّتَكُونُواْ شَُهَداء َعلَى النَّاِس َوٌَكُوَن الرَّ [. ولال ٖٗٔأُمَّ

ٌْكُْم َوتَكُونُوا هُ }عز وجل:  سُوُل َشِهًٌدا َعلَ اكُُم اْلُمْسِلمٌَن ِمن لَْبُل َوفًِ َهذَا ِلٌَكُوَن الرَّ َو َسمَّ
[. وتكون شهادة هذه األمة على نحو ما لال صلى هللا 21]الحج:  {شَُهَداء َعلَى النَّاِس 
رب، فٌمول  ٌجًء نوح وأمته، فٌمول هللا تعالى: هل بلؽت؟ فٌمول: نعم أي"علٌه وسلم: 

ألمته: هل بلؽكم؟ فٌمولون: ال، ما جاءنا من نبً، فٌمول لنوح: من ٌشهد لن؟ فٌمول دمحم 
ةً َوَسًطا لِّتَكُونُواْ  ملسو هيلع هللا ىلص وأمته، فنشهد أنه لد بلػ، وهو لوله جل ذكره: َوَكذَِلَن َجعَْلنَاكُْم أُمَّ

 .(2()ٙ)"شَُهَداء َعلَى النَّاِس والوسط: العدل
 :، فمنهامطالب أهل النار فً اآلخرةبٌان  -ٗ

                                                             

 .ٓٔٗ/ ٔٔ:الباري فتح(ٔ)
 .عنها هللا رضً عابشة حدٌث من(. ٖٓٔ) البخاري رواه(ٕ)
 ٌخرجاه، ولم مسلم شرط على صحٌح حدٌث هذا(. ٕ٘ٔ/ ٔ) والحاكم ،(ٕٕٔٙٗ( )1ٗ/ ٙ) أحمد رواه(ٖ)

 إسناده وجود الصحٌح، فً أصله(: 2٘ٔ/ ٘(( )المصابٌح مشكاة تخرٌج)) فً حجر ابن ولال الذهبً، ووافمه
 .(2ٓٓٔ/ ٖ(( )الصبلة صفة أصل)) فً األلبانً
 .ٙٗٔ/ ٖ: الفتاوى(ٗ)
 لال(. 5ٕ٘ ،ٙٗ/ ٔ) والحاكم ،(55ٗٙ( )ٖٕٔ/ ٕ) وأحمد ،(ٖٓٓٗ) ماجه وابن ،(1ٕ٘ٓ) الترمذي رواه(٘)
 صحٌح وهو الصحٌحٌن فً ٌخرج لم صحٌح حدٌث هذا: الحاكم ولال. ؼرٌب حسن حدٌث هذا: عٌسى أبو لال
 فً ذلن إلى أشار كما -( 2ٖٔ/ ٘(( )الرواة هداٌة)) فً حجر ابن وحسنه. الذهبً ووافمه مسلم شرط على
 سنن صحٌح)) فً األلبانً ولال. صحٌح إسناده(: 2ٙٔ/ ٔٔ(( )أحمد مسند)) فً شاكر أحمد ولال. - ممدمته
 .صحٌح((: ماجه ابن
 .عنه هللا رضً الخدري سعٌد أبً حدٌث من(. 5ٖٖٖ) البخاري رواه(ٙ)
 .51ٖص: -عبدالرحمن الشظٌفً مباحث المفاضلة فً العمٌدة لدمحم بن انظر:  (2)
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ا فًِ األَْرِض َجِمٌعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ }طلب الفداء: لال تعالى: - أ إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُرواْ لَْو أَنَّ لَُهم مَّ
ٌَاَمِة َما تُمُّبَِل ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم *  ٌُِرٌُدوَن أَن ٌَْخُرُجواْ ِمَن ِلٌَْفتَُدواْ بِِه ِمْن َعذَاِب ٌَْوِم اْلِم

ِمٌمٌ   .[2ٖ، ٖٙالمابدة: {]النَّاِر َوَما هُم بَِخاِرِجٌَن ِمْنَها َولَُهْم َعذَاٌب مُّ
إن ألصى ما ٌتصوره الخٌال على أساس االفتراض: هو أن ٌكون للذٌن كفروا 
كل ما فً األرض جمٌعاً، ولكن السٌاق ٌفترض لهم، ما فوق الخٌال فً عالم 

ً ومثله معه، وٌصورهم ٌحاولون االف تراض، فٌفرض أن لهم ما فً األرض جمٌعا
االفتداء بهذا وذلن لٌنجوا به من عذاب ٌوم المٌامة وٌرسم مشهدهم وهم ٌحاولون 
الخروج من النار ثم عجزهم عن بلوغ الهدؾ وبماءهم فً العذاب األلٌم الممٌم، إنه 

م ومعهم ما فً األرض ومثله معهم، مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متوالٌات، منظره
ومنظرهم وهم ٌعرضونه لٌفتدوا به ومنظرهم وهم مخٌبوا الطلب ؼٌر ممبولً الرجاء، 
ومنظرهم وهم ٌدخلون النار، ومنظرهم وهم ٌحاولون الخروج منها، ومنظرهم وهم 

 ٌرؼمون على البماء، وٌسدل الستار وٌتركهم ممٌمٌن هنان.
ا ِللَِّذٌَن اسْ  }لال تعالى: تََجابُواْ ِلَربِِّهُم اْلُحْسنَى َوالَِّذٌَن لَْم ٌَْستَِجٌبُواْ لَهُ لَْو أَنَّ لَُهم مَّ

 فًِ األَْرِض َجِمٌعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ الَْفتََدْواْ بِِه أُْولَبَِن لَُهْم سُوُء اْلِحَساِب َوَمؤَْواهُْم َجَهنَُّم َوبِبْسَ 
مات فلن ٌمبل منه خٌراً أبداً ولو كان لد أنفك مثل  . أي: من[1ٔالرعد، آٌة: {]اْلِمَهادُ 

ً بوزن جبالها وتبللها وترابها  األرض ذهباً لو افتدى نفسه من هللا بملء األرض ذهبا
 .(ٔ)ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها 

ًَ َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالَ  }لال تعالى: ٌْبًا إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُرواْ لَن تُْؽنِ َن َّللّاِ َش ُدهُم ّمِ
 .[ٓٔآل عمران: {]َوأُولَبَِن هُْم َولُوُد النَّارِ 

ً فً ذلن الٌوم  واألموال واألوالد مظنة حماٌة وولاٌة ولكنهما ال ٌؽنٌان شٌبا

الذي ال رٌب فٌه ألنه ال خبلؾ لمٌعاد هللا وهم فٌه " َولُوُد النَّاِر" .. بهذا التعبٌر الذي 
اإلنسان وممٌزاته وٌصورهم فً صورة الحطب والخشب وساء ٌسلبهم كل خصابص 

... " َولُوُد النَّاِر" ال بل إن األموال واألوالد ومعهما الجاه والسلطان ال تؽنً شٌباً فً 
 .(ٕ)الدنٌا

بِِه ِمن َولَْو أَنَّ ِللَِّذٌَن َظلَُموا َما فًِ اأْلَْرِض َجِمًٌعا َوِمثْلَهُ َمعَهُ اَلْفتََدْوا }لال تعالى:
ٌِّبَاتُ  ِ َما لَْم ٌَكُونُوا ٌَْحتَِسبُوَن * َوبََدا لَُهْم َس َن َّللاَّ ٌَاَمِة َوبََدا لَُهم ّمِ َما  سُوِء اْلعَذَاِب ٌَْوَم اْلِم

ا َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُون  .[1ٗ، 2ٗالزمر: ] {َكَسبُوا َوَحاَق بِِهم مَّ
فلو أن لهإالء الظالمٌن، لو أن إنه الهول الملفوؾ فً ثناٌا التعبٌر الرهٌب، 

لهإالء " َما فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعًا" مما ٌحرصون علٌه " َوِمثْلَهُ َمعَهُ" لمدموه فدٌة مما 
َن  ٌرون من سوء العذاب ٌوم المٌامة. وهول آخر ٌتضمنه التعبٌر الملفوؾ " َوبََدا لَُهم ّمِ

ِ َما لَْم ٌَُكونُوا ٌَْحتَِسبُوَن" وال ٌفصح عما بدا لهم من هللا ولم ٌكونوا ٌتولعونه. ال  َّللاَّ
ٌفصح عنه ولكنه هكذا هابل مذهل مخٌؾ، فهو هللا الذي ٌبدو منه لهإالء الضعاؾ ما ال 

ا َكانُوا بِِه }ٌتولعون هكذا ببل تعرٌؾ وال تحدٌد  َوبََدا لَُهْم َسٌِّبَاُت َما َكَسبُوا َوَحاَق بِِهم مَّ
 .{ٌَْستَْهِزبُون

تزٌد المولؾ سوءاً، حٌن ٌتكشؾ لهم لبح ما فعلوه، وحٌن ٌحٌط بهم وهذه كذلن 
 .(ٖ)ما كانوا به ٌستهزبون من الوعٌد والنذٌر وهم فً ذلن المولؾ األلٌم

 طلب العودة إلى الدنٌا لعمل الصالحات: ومن مطالبهم أٌضا:  - ب

                                                             

 .1ٕٓ/ ٔ) كثٌر ابن تفسٌرانظر:  (ٔ)
 .ٕٓ:بخٌت رجب واآلخرة الدنٌا فً الظالمٌن مطالب ،2ٖٖ/ ٔ: المرآن ظبلل فًانظر:  (ٕ)
 .ٖٙ٘ٓ/ ٘: المرآن ظبلل فًانظر:  (ٖ)



ٔٔ٘ 
 

ٌَاِت َربَِّنا َولَْو تََرَى إِْذ ُولِفُواْ َعلَى النَّاِر فَمَالُواْ ٌَا }لال تعالى: َب بِآ ٌْتََنا نَُردُّ َوالَ نَُكذِّ َل
ا َكانُواْ ٌُْخفُوَن ِمن لَْبُل َولَْو ُردُّواْ لَعَاُدواْ ِلَما نُُهواْ  َعْنهُ َونَكُوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن * بَْل بََدا لَُهم مَّ

 .[1ٕ، 2ٕاألنعام: {]َوإِنَُّهْم لََكاِذبُونَ 
 طلب االنتمام من األولٌاء:  - ت

ن اْلِجّنِ َواإِلنِس فًِ النَّاِر كُلََّما }ال تعالى:ل لَاَل اْدُخلُواْ فًِ أَُمٍم لَْد َخلَْت ِمن لَْبِلكُم ّمِ
ةٌ لَّعَنَْت أُْختََها َحتَّى إِذَا ادَّاَركُواْ فٌَِها َجِمًٌعا لَاَلْت أُْخَراهُْم ألُوالَهُْم َربََّنا َهُإال ء َدَخلَْت أُمَّ

َن النَّاِر لَاَل ِلكُّلٍ ِضْعٌؾ َوَلِكن الَّ تَْعلَُموَن * َولَالَْت أُوالَهُْم أََضلُّونَا فَآتِهِ  ْم َعذَابًا ِضْعًفا ّمِ
ٌْنَا ِمن فَْضٍل فَذُولُواْ اْلعَذَاَب بَِما كُنتُْم تَْكِسبُونَ  ، 1ٖ :األعراؾ{]ألُْخَراهُْم فََما َكاَن لَكُْم َعلَ

ٖ5.] 
 ء:طلب االستنجاد بالشركاء واألولٌا - ث

عَفَاء ِللَِّذٌَن اْستَْكَبُرواْ ِإنَّا كُنَّا لَكُْم تَبًَعا فََهْل }لال تعالى:  ِ َجِمٌعًا فَمَاَل الضُّ َوبََرُزواْ َّلِلّ
ٌْنَآ أََجزِ  ٌْنَاكُْم َسَواء َعلَ ٍء لَالُواْ لَْو َهَداَنا َّللّاُ لََهَد ًْ ْؽنُوَن َعنَّا ِمْن َعذَاِب َّللّاِ ِمن َش أَْم ْعنَا أَنتُم مُّ

ًَ األَْمُر إِنَّ َّللّاَ َوَعَدكُْم َوْعَد اْلَحّكِ  ا لُِض ٌَْطاُن لَمَّ ِحٌٍص * َولَاَل الشَّ َصبَْرَنا َما لََنا ِمن مَّ
ن سُْلَطاٍن إِالَّ أَن َدَعْوتُكُْم فَاْستََجْبتُْم ِلً فَبَل  ٌْكُم ّمِ ًَ َعلَ َوَوَعدتُّكُْم فَؤَْخلَْفتُكُْم َوَما َكاَن ِل

ًَّ إِّنًِ َكَفْرُت بَِمآ أَْشَرْكتُُموِن تَلُوُمو ا أََناْ بُِمْصِرِخكُْم َوَما أَنتُْم بُِمْصِرِخ نًِ َولُوُمواْ أَنفَُسكُم مَّ
 .[ٕٕـ  ٕٔإبراهٌم: {]ِمن لَْبُل إِنَّ الظَّاِلِمٌَن لَُهْم َعذَاٌب أَِلٌمٌ 

ا أَنَاْ بُِمْصِرِخكُمْ  }وفً لوله تعالى: أي: بنافعكم ومنمذكم ومخلصكم مما أنتم  {،مَّ
ًَّ ، ولوله: }فٌه  . (ٔ)أي: بنافعً بإنماذي مما أنا فلٌه من العذاب والنكال {َوَما أَنتُْم بُِمْصِرِخ

فبل أنا بمؽٌثكم وال أنتم بمؽٌثً، والصارخ والمستصرخ هو "ولال المرطبً: 
 .(ٕ)"الذي ٌطلب النصرة والمعاونة، والمصرخ هو المؽٌث

 لب الخروج من النار:ط - ج
َحتَّى إِذَا أََخْذنَا ُمتَْرفٌِِهم بِاْلعَذَاِب إِذَا هُْم ٌَْجؤَُروَن * اَل تَْجؤَُروا اْلٌَْوَم }لال تعالى: 

ٌْكُْم َفكُنتُْم َعلَى أَْعمَابِكُْم تَنِكُصوَن *  نَّا اَل تُنَصُروَن * لَْد َكانَْت آٌَاتًِ تُتْلَى َعلَ إِنَّكُم ّمِ
 .[2ٙـ  ٗٙالمإمنون: {]بِِرٌَن بِِه َساِمًرا تَْهُجُرونَ ُمْستَكْ 

حتى إذا جاء مترفٌهم وهم المنعمون فً  :ٌعنً{، َحتَّى إِذَا أََخْذَنا ُمتَْرفٌِِهم}وفً 
أي: ٌصرخون وٌستؽٌثون ـ  {،إِذَا هُْم ٌَْجؤَُرونَ } الدنٌا عذاب هللا وبؤسه ونممته بهم:

ُمْستَْكبِِرٌَن بِِه ، }أي: إذا دعٌتم أبٌتم وإن طلبتم امتنعتم {،تَنِكُصونَ فَكُنتُْم َعلَى أَْعمَابِكُْم }
، لٌل مستكبرٌن بالبٌت ٌمولون: نحن أهله سامراً وكانوا ٌتكبرون {َساِمًرا تَْهُجُرونَ 

 .(ٖ) وٌسمرون فٌه وال ٌعمرونه وٌهجرونه
 طلب التخفٌؾ من العذاب: - ح

َن َولَاَل الَِّذٌَن فًِ النَّ }لال تعالى:  اِر ِلَخَزنَِة َجَهنََّم اْدعُوا َربَّكُْم ٌَُخفِّْؾ َعنَّا ٌَْوًما ّمِ
ِرٌَن اْلعَذَاِب * لَالُوا أََولَْم تَُن تَؤْتٌِكُْم ُرسُلُكُم بِاْلَبٌِّنَاِت لَالُوا بََلى لَالُوا فَاْدعُوا َوَما ُدَعاء اْلَكافِ 

 .[ٓ٘ـ  5ٗؼافر: ] {إِالَّ فًِ َضبَللٍ 
 ٌهم:طلب المضاء عل - خ

إِنَّ اْلُمْجِرِمٌَن فًِ َعذَاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَن * اَل ٌُفَتَُّر َعْنُهْم َوهُْم فٌِِه }لال تعالى: 
َنا َربَُّن لَالَ  ٌْ  ُمْبِلسُوَن * َوَما َظلَْمنَاهُْم َولَِكن َكانُوا هُُم الظَّاِلِمٌَن * َونَاَدْوا ٌَا َماِلُن ِلٌَْمِض َعلَ

اِكثُونَ   [.21ـ  2ٗالزخرؾ: {]* لَمَْد ِجبَْناكُم بِاْلَحّكِ َولَِكنَّ أَْكثََركُْم ِلْلَحّكِ َكاِرهُونَ  إِنَّكُم مَّ
 طلب سمٌا الماء والطعام: - د

                                                             

 .1٘: الظالمٌن مطالبانظر:  (ٔ)
 .ٖٕٗ ،ٖٖٕ/ 5: المرطبً تفسٌر(ٕ)
 .2ٕ٘/ ٖ: كثٌر ابن تفسٌر، وٙٔٔ:الظالمٌن مطالبانظر:  (ٖ)



ٔٔٙ 
 

َونَاَدى أَْصَحاُب األَْعَراِؾ ِرَجاالً ٌَْعِرفُونَُهْم بِِسٌَماهُْم لَالُواْ َما أَْؼنَى }لال تعالى: 
ٌَنَالُُهُم َّللّاُ ِبَرْحَمٍة اْدُخلُ  واْ َعنكُْم َجْمعُكُْم َوَما كُنتُْم تَْستَْكِبُروَن * أََهُإالء الَِّذٌَن أَْلَسْمتُْم الَ 

ٌْكُْم َوالَ  أَنتُْم تَْحَزنُوَن * َوَناَدى أَْصَحاُب النَّاِر أَْصَحاَب اْلَجنَِّة أَْن  اْلَجنَّةَ الَ َخْوٌؾ َعلَ
َمُهَما َعلَى اْلَكاِفِرٌَن * الَّ  ا َرَزلَكُُم َّللّاُ لَالُواْ إِنَّ َّللّاَ َحرَّ َنا ِمَن اْلَماء أَْو ِممَّ ٌْ ِذٌَن أَفٌُِضواْ َعلَ

ٌَا فَاْلٌَْوَم نَنَساهُْم َكَما نَسُواْ ِلَماء ٌَْوِمِهْم َهذَا َوَما اتََّخذُواْ ِدٌنَُهْم لَْهًوا َولَِعبًا َوَؼرَّ  ْن تُْهُم اْلَحٌَاةُ الدُّ
 [.ٔ٘ـ  1ٗاألعراؾ: {]َكانُواْ ِبآٌَاتِنَا ٌَْجَحُدونَ 

 طلب النور: - ذ
بِْس ِمن ٌَْوَم ٌَمُوُل اْلُمنَافِمُوَن َواْلُمنَافِمَاُت ِللَِّذٌَن آَمنُوا انظُُرونَا َنْمتَ }لال تعالى: 

ْحَمةُ  نَُهم بِسُوٍر لَّهُ بَاٌب بَاِطنُهُ فٌِِه الرَّ ٌْ  نُّوِركُْم لٌَِل اْرِجعُوا َوَراءكُْم فَاْلتَِمسُوا نُوًرا فَُضِرَب بَ
عَكُْم لَالُوا بَلَى َولَِكنَّكُْم فَتَنتُْم أَنفُسَ  كُْم َوَظاِهُرهُ ِمن لِبَِلِه اْلعَذَاُب * ٌُنَاُدونَُهْم أَلَْم نَكُن مَّ

ِ اْلَؽُرورُ  كُم بِاَّللَّ ِ َوَؼرَّ ًُّ َحتَّى َجاء أَْمُر َّللاَّ تْكُُم اأْلََمانِ ـ  ٖٔالحدٌد: {]َوتََربَّْصتُْم َواْرتَْبتُْم َوَؼرَّ
ٔٗ](ٔ). 
 المرآن

ٌَْن ِمْن َربَِّن اْلَحكُّ َكَمْن ُهَو أَْعَمى إِن َما  ({ ]الرعد 4ٌَٔتَذَك ُر أُولُو اَْلَْلبَاِب )}أَفََمْن ٌَْعلَُم أَن َما أُْنِزَل إِلَ
 :ٔ4] 

 التفسٌر:
من عند هللا هو الحك فٌإمن به، كاألعمى عن الحك  -أٌها الرسول-هل الذي ٌعلم أن ما جاءن 

  الذي لم ٌإمن؟ إنما ٌتعظ أصحاب العمول السلٌمة.
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:

". حكاه ابن الجوزي عن ابن وحمزة رضً هللا عنه نزلت فً أبً جهل لعنه هللا أحدهما: أنها "

 .(٘)، والبؽوي(ٗ)، وابن عطٌة(ٖ)، وذكره الواحدي(ٕ)عباس
 .(2)، والبؽوي(ٙ). حكاه ابن عطٌةفً عمار بن ٌاسر وأبً جهل بن هشام الثانً: أنها نزلت

 .(1)"العالم جمٌع فً مثال -هذا بعد- وهً: "ابن عطٌة لال ثم 
ٌَْن ِمْن َربَِّن اْلَحكُّ َكَمْن هَُو أَْعَمى{ ]الرعد : لوله تعالى:  ، [5ٔ}أَفََمْن ٌَْعلَُم أَنََّما أُْنِزَل إِلَ
من عند هللا هو الحك فٌإمن به، كاألعمى عن  -أٌها الرسول-هل الذي ٌعلم أن ما جاءن  أي:"

 .(5)"الحك الذي لم ٌإمن؟
أّن الذي أنزله هللا علٌن، ٌا دمحم، حك لول تعالى ذكره: أهذا الذي ٌعلم  لال الطبري:" 

فٌإمن به وٌصدق وٌعمل بما فٌه، كالذي هو أعمى فبل ٌعرؾ مولع ُحَجة هللا علٌه به وال ٌعلم 
 .(ٓٔ)"ما ألزمه هللا من فََرابصه؟

 .(ٔٔ)"أي: أنهما ال ٌستوٌان؛ ٌعنً: المإمن والكافر لال ابن ابً زمنٌن:" 
التمرٌر، والمعنى: أسواء من هداه هللا فعلم صدق نبوتن وآمن  لال ابن عطٌة: معناه :" 

فاألول حمزة  ..بن، ومن لم ٌهتد وال رزق بصٌرة فبمً على كفره، فمثل عز وجل ذلن بالعمى

                                                             

 .]بتصرؾ[ٕٓ٘-ٖٕ: الصَّبلَّبً دمحم دمحم َعلًانظر: اإلٌمان بالٌوم اآلخر،  (ٔ)
 .5ٕٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .2ٓ٘الوجٌز: (ٖ)
 .5ٖٓ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (ٗ)
 .5ٖٓ/ٗانظر: تفسٌر البؽوي: (٘)
 .5ٖٓ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (ٙ)
 .5ٖٓ/ٗانظر: تفسٌر البؽوي: (2)
 .5ٖٓ/ٖالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٖ٘/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٔٔ)
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أو عمار، والثانً أبو جهل، وهو األعمى. أي: ال ٌستوي من ٌبصر الحك وٌتبعه ومن ال ٌبصره 
 .(ٔ)"وال ٌتبعه
كمن }هإالء لوم انتفعُوا بما سمعوا من كتاب هللا وعملوه وَوَعْوه، لال هللا:  لال لتادة:" 
 .(ٕ)"، لال: عن الخٌر فبل ٌبصره{هو أعمى
إنما ٌتعظ أصحاب العمول  ، أي:"[5ٔ}إِنََّما ٌَتَذَكَُّر أُولُو اأْلَْلبَاِب{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"السلٌمة
« األلباب»ٌمول: إنما ٌتعظ بآٌات هللا وٌعتبر بها ذوو العمول، وهً لال الطبري:" 
"«لُبٌّ »:واحدها

(ٗ). 
 .(٘)"أولو األلباب{ العمول؛ وهم المإمنون} لال ابن ابً زمنٌن:" 
 .(ٙ)"الخطاب لؤلصحاب وذوي العمول لال الزمخشري:" 

ٌعنً: المهاجرٌن  ،ٌتَّعظ وٌرتدع عن المعاصً }أولو األلباب{ لال الواحدي:أي:"
 .(2)"واألنصار

 .(1)"أي: إنما ٌتعظ ذوو العمول. والتذكر: االتعاظ لال ابن الجوزي:"
 الفوابد:
 المإمن حً ٌبصر وٌعلم وٌعمل والكافر مٌت أعمى ال ٌعلم وال ٌعمل. -ٔ
 االتعاظ بالمواعظ ٌحصل لذي عمل راجح سلٌم. -ٕ
 وسمو األخبلقسبلمة التفكٌر وانضباط الموازٌن من صفات المإمن:  -ٖ

ال ٌستوي من ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر وٌولن بٌوم الحساب والجزاء وال ٌؽفل إذ 
عنه، ومن ال ٌإمن باآلخرة، أو ٌإمن بها ولكنه فً لهو وؼفلة عنها، ال ٌستوٌان أبدا فً 
الدنٌا وال فً اآلخرة، أما فً اآلخرة فٌوضحه لوله تعالى: }ال ٌستوي أصحاب النار 

 .[ٕٓ:الحشر]نة أصحاب الجنة هم الفابزون{ وأصحاب الج
وأما فً الحٌاة الدنٌا فبل ٌلتمً أبدا من ٌعلم أن له ؼاٌة عظٌمة فً هذا الحٌاة، 
وأن مرده إلى هللا عز وجل فً ٌوم الجزاء والحساب والنشور، مع من ال ٌعلم من هذه 

الؽافلٌن. لال تعالى: الحٌاة الدنٌا إال ظاهرها، وأنها كل شًء عنده، وهو عن اآلخرة من 
}أفمن ٌعلم أنما أنزل إلٌن من ربن الحك كمن هو أعمى إنما ٌتذكر أولوا 

 [.5ٔ]الرعد:األلباب{
فإذا علمت أٌها المسلم أن هذا المرآن العظٌم هو النور الذي أنزله هللا لٌستضاء به،  -ٔ

اشً فبل تكن خف وٌهتدى بهداه فً أرضه، فكٌؾ ترضى لبصٌرتن أن تعمى عن النور؟
 البصٌرة، واحذر أن تكون ممن لٌل فٌهم:

 خفافٌش أعماها النهار بضوبه ... ووافمها لطع من اللٌل مظلم
 مثل النهار ٌزٌد أبصار الورى ... نورا وٌعمً أعٌن الخفاش

. }أفمن ٌعلم أنما أنزل إلٌن ]التؽابن[}ٌكاد البرق ٌخطؾ أبصارهم{لال تعالى: 
 . [5ٔ]الرعد:ٌتذكر أولو األلباب{من ربن الحك كمن هو أعمى إنما 

وال شن أن من عمٌت بصٌرته عن النور تخبط فً الظبلم، ومن لم ٌجعل هللا 
 له نورا، فما له من نور.

                                                             

 .5ٖٓ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .1ٔٗ/ٙٔ(:ص5ٕٖٕٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 .1ٕٗ/٘الكشاؾ: (ٙ)
 .2ٓ٘الوجٌز: (2)
 .5ٕٗ/ٕزاد المسٌر: (1)
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 المرآن
ِ َواَل ٌَْنمُُضوَن اْلِمٌثَاَق )  [ٕٓ({ ]الرعد : ٕٓ}ال ِذٌَن ٌُوفُوَن بِعَْهِد ّللا 

 التفسٌر:
 .أمرهم به، وال ٌنكثون العهد المإكد الذي عاهدوا هللا علٌهالذٌن ٌوفون بعهد هللا الذي 

ِ{ ]الرعد : لوله تعالى:  ٌتمون عهد هللا الذي الذٌن  ، أي: "[ٕٓ}الَِّذٌَن ٌُوفُوَن بِعَْهِد َّللاَّ
 .(ٔ)"وصاهم به وهً أوامره ونواهٌه التً كلَّؾ بها عباده

 .(ٕ)"هم بهاالذٌن ٌوفون بوصٌة هللا التً أوصا لال الطبري:أي:" 
فعلٌكم بوفاء العهد، وال تنمضوا هذا المٌثاق، فإن هللا تعالى لد نهى ولدَّم فٌه  لال لتادة:" 

أشد التَّْمدمة، فذكره فً بضع وعشرٌن موضًعا، نصٌحةً لكم وتمِدَمةً إلٌكم، وحجة علٌكم، وإنما 
موا ما عظم هللا. لال لتادة: ذكر لنا أن و ٌعظُُم األمر بما عظَّمه هللا به عند أهل الفهم والعمل، فعظِّ

 .(ٖ)"«ال إٌمان لمن ال أمانة له، وال دٌن لمن ال عهد له»رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول فً خطبته:
ال ٌخالفون ما وثموه على  ، أي:"[ٕٓ}َواَل ٌَْنمُُضوَن اْلِمٌثَاَق{ ]الرعد : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"أنفسهم من العهود المإكدة بٌنهم وبٌن هللا، وبٌن العباد
وال ٌخالفون العهد الذي عاهدوا هللا علٌه إلى خبلفه، فٌعملوا بؽٌر ما  لال الطبري:أي:" 

 .(٘)"أمرهم به، وٌخالفوا إلى ما نهى عنه
 المرآن

ٌََخافُوَن سُوَء اْلِحَساِب ) ُ بِِه أَْن ٌُوَصَل َوٌَْخَشْوَن َرب ُهْم َو ({ ٕٔ}َوال ِذٌَن ٌَِصلُوَن َما أََمَر ّللا 
 [ٕٔ]الرعد : 
 التفسٌر:

وهم الذٌن ٌَِصلون ما أمرهم هللا بوصله كاألرحام والمحتاجٌن، وٌرالبون ربهم، وٌخشون أن 

 ٌحاسبهم على كل ذنوبهم، وال ٌؽفر لهم منها شٌبًا.
ُ بِِه أَْن ٌُوَصَل{ ]الرعد : لوله تعالى:   ، أي: وهم الذٌن"[ٕٔ}َوالَِّذٌَن ٌَِصلُوَن َما أََمَر َّللاَّ

 .(ٙ)"ٌصلون األرحام التً أمر هللا بصلتها
حم التً أمرهم هللا بوصلها فبل  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره: والذٌن ٌصلون الرَّ
 .(2)"ٌمطعونها
من صلة األرحام ، واإلحسان إلٌهم وإلى الفمراء والمحاوٌج ، وبذل لال ابن كثٌر:" 
 .(1)" المعروؾ
ً  ، أي:"[َٕٔربَُّهْم{ ]الرعد : }َوٌَْخَشْوَن لوله تعالى:   .(5)"ٌهابون ربهم إجبلالً وتعظٌما
ٌمول: وٌخافون هللا فً لْطعها أن ٌمطعوها، فٌعالبهم على لطعها وعلى  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"خبلفهم أمَره فٌها
أي : فٌما ٌؤتون وما ٌذرون من األعمال ، ٌرالبون هللا فً ذلن ،  لال ابن كثٌر:" 

وٌخافون سوء الحساب فً الدار اآلخرة. فلهذا أمرهم على السداد واالستمامة فً جمٌع حركاتهم 
 .(ٔٔ)" وسكناتهم وجمٌع أحوالهم الماصرة والمتعدٌة

                                                             

 .2٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 . 5ٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري:(ٕ)
 .ٕٓٗ-5ٔٗ/ٙٔ(:صٖٖٕٓٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 . 5ٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري:(٘)
 .2٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٓ٘ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2٘/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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ٌخافون الحساب السًء  "، أي:[ٕٔ}َوٌََخافُوَن سُوَء اْلِحَساِب{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"المإدي لدخول النار

ٌمول: وٌحذرون منالشة هللا إٌاهم فً الحساب، ثم ال ٌصفح لهم عن  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"ذنب، فهم لرهبتهم ذلن جادُّون فً طاعته، محافظون على حدوده

 ، وجوه:[ٕٔ}سُوُء اْلِحَساِب{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  
، (ٖ)بجمٌع ذنوبهم فبل ٌعفى لهم عن شًء منها ، لاله شهر بن حوشب أحدها : أن ٌإاخذوا
 . (ٗ)وإبراهٌم النخعً

 .(٘)الثانً : أنه المنالشة فً األعمال ، لاله أبو الجوزاء
 .(ٙ)الثالث : أنه التمرٌع والتوبٌخ ، حكاه ابن عٌسى

 .(2)الرابع : أنه الحساب الذي ال تساهل فٌه. لاله ابن زٌد
 كما لال: ،كفرهم أحبط أعمالهم تمبل منهم حسنة وال ٌتجاوز لهم عن سٌبة، وأن أالالخامس: 

ِ أََضلَّ أَْعَمالَُهْم{ ]دمحم :   .(1). لاله الزجاج[ٔ}الَِّذٌَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
والسادس : أن ٌكون سوء الحساب ما أفضى إلٌه حسابهم من السوء وهو العماب. أفاده 

 .(5)الماوردي
 المرآن

ا َوَعاَلنٌَِ  ا َرَزْلنَاهُْم ِسرًّ اَلةَ َوأَْنفَمُوا ِمم  ًة َوٌَْدَرُءوَن }َوال ِذٌَن َصبَُروا اْبتِؽَاَء َوْجِه َربِِّهْم َوأَلَاُموا الص 
اِر )  [ٕٕ({ ]الرعد : ٕٕبِاْلَحَسنَِة الس ٌِّبَةَ أُولَبَِن لَُهْم عُْمبَى الد 

 التفسٌر:
الذٌن صبروا على األذى وعلى الطاعة، وعن المعصٌة طلبًا لرضا ربهم، وأدَّوا الصبلة وهم 

على أتّمِ وجوهها، وأدَّوا من أموالهم زكاتهم المفروضة، والنفمات المستحبة فً الخفاء والعلن، 

وٌدفعون بالحسنة السٌبة فتمحوها، أولبن الموصوفون بهذه الصفات لهم العالبة المحمودة فً 
 خرة.اآل

وهم الذٌن صبروا  ، أي:"[ٕٕ}َوالَِّذٌَن َصبَُروا اْبتِؽَاَء َوْجِه َربِِّهْم{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"على األذى وعلى الطاعة، وعن المعصٌة طلًبا لرضا ربهم

ٌمول تعالى ذكره: والذٌن صبروا على الوفاء بعهد هللا، وترن نمض  لال الطبري:" 
، طلب تعظٌم هللا، {ابتؽاء وجه ربهم}، وٌعنً بموله: {ابتؽاء وجه ربهم}المٌثاق وصلة الرحم

 .(ٔٔ)"وتنزًٌها له أن ٌُخالََؾ فً أمره أو ٌؤتً أمًرا كره إتٌانه فٌعصٌه به
 أي : عن المحارم والمآثم، ففطموا نفوسهم عن ذلن هلل عز لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)" وجل ؛ ابتؽاء مرضاته وجزٌل ثوابه
بَلةَ{ ]الرعد : :لوله تعالى   .(ٖٔ)"وأدَّوا الصبلة على أتّمِ وجوهها ، أي:"[ٕٕ}َوأَلَاُموا الصَّ
 .(ٔ)"ٌمول: وأدُّوا الصبلة المفروضة بحدودها فً أولاتها لال الطبري:" 

                                                             

 .2٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 . 2ٔٗ/ٙٔ(:ص2ٕٖٕٓانظر: تفسٌر الطبري)(ٖ)
 . 2ٔٗ/ٙٔ(:ص1ٕٖٕٓانظر: تفسٌر الطبري)(ٗ)
 .ٕٓٗ/ٙٔ(:صٖٖٕٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٙٔ(:صٖٖٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٓٔ/ٖ، وذكره الماوردي دون نسبة فً النكت والعٌون:ٙٗٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (1)
 .1ٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر:(ٓٔ)
 .ٕٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر:(ٖٔ)
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بحدودها وموالٌتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه  لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٕ)" الشرعً المرضً

 .(ٖ)"الصلوات الخمس :ٌعنً {،وألاموا الصبلة"}عن ابن عباس، لوله:  
ا َوَعبَلنًٌَِة{ ]الرعد : لوله تعالى:  ا َرَزْلنَاهُْم ِسرا وأدَّوا من أموالهم  ، أي:"[ٕٕ}َوأَْنفَمُوا ِممَّ

 .(ٗ)"زكاتهم المفروضة، والنفمات المستحبة فً الخفاء والعلن
ٌمول: وأدَّوا من أموالهم زكاتها المفروضة وأنفموا منها فً السبل التً  لال الطبري:" 

ا}أمرهم هللا بالنفمة فٌها   .(٘)"فً الظاهر {وعبلنٌة} فً خفاء {سرا
أي : على الذٌن ٌجب علٌهم اإلنفاق لهم من زوجات ولرابات وأجانب ،  لال ابن كثٌر:" 

ا ،من فمراء ومحاوٌج ومساكٌن فً السر والجهر ، لم ٌمنعهم من ذلن حال  َوَعبلنٌَِةً { أي :} ِسرا
 .(ٙ)"من األحوال ، فً آناء اللٌل وأطراؾ النهار

ا وعبلنٌة} "عن ابن عباس:    .(2)"الزكاة :ٌمول {،وأنفموا مما رزلناهم سرا
فً هاتٌن، فصبٌر هلل على ما أحبَّ « الصبر»: ولال، ، اإللامة«الصبر"»: لال ابن زٌد 

ا ٌكره وإن نازعت إلٌه األهواء. فمن كان هكذا فهو  وإن ثمل على األنفس واألبدان، وصبٌر عمَّ
 .(1)"[ٕٗ]سورة الرعد: {سبلم علٌكم بما صبرتم فنعم عمبى الدار}من الصابرٌن. ولرأ: 

وٌدفعون بالحسنة السٌبة  ، أي:"[ٕٕبَةَ{ ]الرعد : }َوٌَْدَرُءوَن بِاْلَحَسنَِة السٌَِّّ لوله تعالى: 
 .(5)"فتمحوها
 .(ٓٔ)"ٌمول: وٌدفعون إساءة من أساء إلٌهم من الناس، باإلحسان إلٌهم لال الطبري:" 
أي : ٌدفعون المبٌح بالحسن ، فإذا آذاهم أحد لابلوه بالجمٌل صبرا  لال ابن كثٌر:" 

ٌْنَهُ َعَداَوةٌ  ٌْنََن َوبَ ًَ أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي َب واحتماال وصفحا وعفوا ، كما لال تعالى : } اْدفَْع بِالَِّتً ِه
ًٌّ َحِمٌٌم َوَما ٌُلَمَّاَها إِال الَِّذٌَن َصبَُروا َوَما [ ٖ٘،  ٌُٖٗلَمَّاَها ِإال ذُو َحّظٍ َعِظٌٍم { ]فصلت :  َكؤَنَّهُ َوِل

"(ٔٔ). 
 .(ٕٔ)"ٌدفعون الشر بالخٌر، ال ٌكافبون الشّر بالشر، ولكن ٌدفعونه بالخٌر لال ابن زٌد:" 
اِر{ ]الرعد : لوله تعالى:  أولبن الموصوفون بهذه  ، أي:"[ٕٕ}أُولَِبَن لَُهْم عُْمَبى الدَّ

 .(ٖٔ)"الصفات لهم العالبة المحمودة فً اآلخرة
لهم عمبى }ٌمول تعالى ذكره: هإالء الذٌن وصفنا صفتهم، هم الذٌن  لال الطبري:" 
، ٌمول: هم الذٌن أعمبهم هللا داَر الجنان، من دارهم التً لو لم ٌكونوا مإمنٌن كانت لهم فً {الدار

ولد لٌل: معنى ذلن: أولبن الذٌن لهم عِمٌَب طاعتهم ربَّهم فً ، تلن هذه النار، فؤعمبهم هللا من
 .(ٗٔ)"الدنٌا، داُر الجنان
 [:ٕٕ-ٕٓفوابد اآلٌات:]

                                                                                                                                                                              

 .ٕٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٙٔ(:صٖٖٕ٘ٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .ٕٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔ٘ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٙٔ(:صٖٖٕ٘ٓأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕٗ/ٙٔ(:صٖٖٕٙٓأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر:(5)
 .ٕٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٕٗ/ٙٔ(:ص2ٖٖٕٓأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر:(ٖٔ)
 .ٕٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)



ٕٔٔ 
 

فضل هذه الصفات الثمانٌة المذكورة فً هذه اآلٌات. أولها الوفاء بعهد هللا وآخرها درء  -ٔ
 السٌبة بالحسنة.

ٌستحك بها أصحابها الجنة تفصٌبًل األعمال الصالحة التً ففصلت اآلٌات فً ذكر 
صلى  -كثٌراً، فذكر فً سورة الرعد أنهم استحموها باعتمادهم أن ما أنزل على الرسول 

هو الحك، وبوفابهم بالعهود، وعدم نمضهم المٌثاق، ووصلهم ما أمر هللا  -هللا علٌه وسلم 
صبلة، واإلنفاق بوصله، وخشٌتهم هلل، وخوفهم من سوء الحساب، وصبرهم هلل، وإلام ال

 .سراً وعبلنٌة، ودربهم بالحسنة السٌبة
 .لرن وصل الرحم وإٌتاء الزكاة لوجهه، وجعل ذلن كله من فعل أولً األلباب -ٕ
ٌجتهد المسلم فً استكمال شروط الصبر التً إذا عمل بها المصاب فضٌلة الصبر، فل -ٖ

  .المسلم حصل على الثواب العظٌم، واألجر الجزٌل
 وط فً ثبلثة أمور:وتتلخص هذه الشر

: }َوِلَربَِّن -عز وجل  -فً الصبر؛ لمول هللا  -عز وجل  -الشرط األول: اإلخبلص هلل  -
فً صفات أصحاب العمول السلٌمة: }َوالَِّذٌَن َصَبُرواْ  -عز وجل  -فَاْصبِْر{، ولموله 

ا  بَلةَ َوأَنفَمُواْ ِممَّ ا َوَعبلَنٌَِةً َوٌَْدَرُإوَن بِاْلَحَسنَِة اْبتِؽَاَء َوْجِه َربِِّهْم َوأَلَاُمواْ الصَّ َرَزْلنَاهُْم ِسرا
(، وهذا هو اإلخبلص فً الصبر المبّرأ من شوابب ٘السٌَِّّبَةَ أُْوَلبَِن لَُهْم عُْمبَى الدَّاِر{ )

 الرٌاء وحظوظ النفس.
وٌخرجه إلى  الشرط الثانً: عدم شكوى هللا تعالى إلى العباد؛ ألن ذلن ٌنافً الصبر -

صلى هللا  -لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -السخط والجزع؛ لحدٌث أبً هرٌرة 
: ))لال هللا تعالى: إذا ابتلٌت عبدي المإمن ولم ٌشكنً إلى عّواده أطلمته -علٌه وسلم 

 .(ٔ)"من إساري، ثم أبدلته لحًما خًٌرا من لحمه، ودًما خًٌرا من دمه، ثم ٌستؤنؾ العمل

 :(ٕ)عر الحكٌم حٌث لالوهلل َدرُّ الشا
 وإذا عرتن بلٌّةٌ فاصبر لها ... صبر الكرٌم فإنه بن أعلمُ 

 وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما ... تشكو الرحٌم إلى الذي ال ٌرحم 
الشرط الثالث: أن ٌكون الصبر فً أوانه، وال ٌكون بعد انتهاء زمانه؛ لحدٌث أنس بن  -

اتِّك هللا "بامرأة تبكً عند لبر فمال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مرَّ النبً »لال:  -رضً هللا عنه  -مالن 
لنبً، ]فمالت[: إلٌن عنًِّ فإنن لم تَُصْب بمصٌبتً، ولم تعرفه، فمٌل لها: إنه ا "واصبري

إنما الصبر عند "فلم تجد عنده بوابٌن، فمالت: لم أعرفن، فمال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فؤتت باب النبً 
. أي الصبر الكامل الذي ٌترتّب علٌه األجر الجزٌل؛ لكثرة المشمة (ٖ)«"الصدمة األولى

فٌه، وأصل الصدم الضرب فً شًء صلب، ثم استعمل مجاًزا فً كل مكروه حصل 
 .(ٗ)بؽتة
العمل الصحٌح: وهو العمل النمً الصافً ؼٌر المنساق لمإثرات الهوى والشهوة، أن  -ٗ

 المهٌؤ الحترام الحمابك ولبول الحك،الرافض للوهم والخرافة.
 :من اإلٌمان باهلل الصبر على ألدار هللا -٘

لما كان ببدٌع حكمته، ولطٌؾ رحمته، لضى أن ٌبتلً النوع اإلنسانً باألوامر 
المصابب التً لدرها علٌهم، وأمرهم بالصبر على ذلن، وافترضه علٌهم والنواهً و

تسلٌة لهم وتموٌة على ذلن، ووعدهم علٌه الثواب بؽٌر حساب كما لال: }إِنََّما ٌَُوفَّى 
ٌِْر ِحَساٍب{  اِبُروَن أَْجَرهُْم بِؽَ . فعلى هذا ٌكون الصبر ثبلثة أنواع: صبر [ٓٔ]الزمر:الصَّ

                                                             

 ووافمه ،((ٌخرجاه ولم الشٌخٌن شرط على صحٌح حدٌث هذا: ))ولال 5ٖٗ/ ٔ المستدرن، فً الحاكم(ٔ)
 .الذهبً
 .1ٕص الهبللً، لسلٌم الجمٌل، الصبر: وانظر ،٘ٙٔص المٌم، البن الفوابد(ٕ)
 الصبر فً باب الجنابز، كتاب ومسلم، ،1ٖٕٔ برلم المبور، زٌارة باب الجنابز، كتاب البخاري،: علٌه متفك(ٖ)

 .(5ٕٙ) ٘ٔ برلم األولى، الصدمة عند المصٌبة على الصبر
 .1ٔٗ/ ٙ مسلم، صحٌح على النووي شرحانظر: (ٗ)
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عن المحظور، وصبر على الممدور، وٌشملها لوله تعالى: على المؤمور، وصبر 
. ولوله تعالى: }الَِّذٌَن َصَبُروا َوَعلَى [ٕٕ]الرعد:}َوالَِّذٌَن َصَبُروا اْبتِؽَاَء َوْجِه َربِِّهْم{ 

ٌحصل إال باهلل كما لال: }َواْصبِْر َوَما  . ولما كان الصبر ال[ٕٗ]النحل:َربِِّهْم ٌَتََوكَّلُوَن{ 
 }ِ . أرشد تبارن وتعالى إلى الجمع بٌنهما. ولال تعالى: [2ٕٔ]النحل:َصْبُرَن إِالَّ بِاَّللَّ

. لال اإلمام أحمد: ذكر هللا الصبر فً [1ٗ]الطور:}َواْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّن فَإِنََّن ِبؤَْعٌُنِنَا{ 
 .(ٔ) "والصبر ضٌاء" تسعٌن موضعًا ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص

. رواه (ٕ)ولال علٌه السبلم: "ما أُعطً أحد عطاء خًٌرا وأوسع من الصبر" 
. ولال عمر: "وجدنا خٌر (ٖ)البخاري ومسلم. وفً حدٌث آخر "الصبر نصؾ اإلٌمان" 

 .(ٗ)عٌشنا بالصبر"
سد من ال ولال علً بن أبً طالب: " الصبر من اإلٌمان بمنزلة الرأس من الج

 . (٘)صبر له ال إٌمان له "
 .(ٙ)واألحادٌث واآلثار فً ذلن كثٌرة

 المرآن
ٌ اتِِهْم َواْلَماَلبَِكةُ ٌَْدُخلُوَن  ٌِْهْم ِمْن }َجن اُت َعْدٍن ٌَْدُخلُوَنَها َوَمْن َصلََح ِمْن آبَابِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوذُّرِ َعلَ

 [ٖٕ({ ]الرعد : ٖٕكُّلِ بَاٍب )

 التفسٌر:
تلن العالبة هً جنات عدن ٌمٌمون فٌها ال ٌزولون عنها، ومعهم الصالحون من اآلباء 
والزوجات والذرٌات من الذكور واإلناث، وتدخل المبلبكة علٌهم من كل باب؛ لتهنبتهم بدخول 

 الجنة.
ٌَّاتِِهْم{ ]الرعد : }َجنَّاُت َعْدٍن ٌَْدُخلُونََها َوَمْن َصلََح ِمْن آبَابِِهْم لوله تعالى:  َوأَْزَواِجِهْم َوذُّرِ

تلن العالبة هً جنات عدن ٌمٌمون فٌها ال ٌزولون عنها، ومعهم الصالحون من  ، أي:"[ٖٕ
 .(2)"اآلباء والزوجات والذرٌات من الذكور واإلناث

جنات عدن ٌدخلها هإالء الذٌن وصؾ صفتهم= وهم الذٌن ٌوفون بعهد  لال الطبري:" 
هللا، والذٌن ٌصلون ما أمر هللا به أن ٌوصل وٌخشون ربهم، والذٌن صبروا ابتؽاء وجه ربهم، 

ومن صلح من } -وألاموا الصبلة، وفعلوا األفعال التً ذكرها جل ثناإه فً هذه اآلٌات الثبلث
إٌمانهم باهلل واتباعهم « صبلحهم»و {،ذّرٌّاتهم}و ،إهم وأهلوهم، وهً نسا{آبابهم وأزواجهم

 .(1)"اإللامة التً ال َظْعَن معها معناه: ،{عدن.. و}أمره وأمر رسوله علٌه السبلم
 .(5)"لال: من آمن فً الدنٌا {،ومن صلح من آبابهم"}عن مجاهد، لوله:  
لال: من آمن من آبابهم  {ومن صلح من آبابهم}عن مجاهد لوله:  وعن مجاهد أٌضا:" 

 .(ٔ)"وأزواجهم وذرٌاتهم

                                                             

 وأحمد( ، 1ٕٓ) وسننها الطهارة: ماجه وابن( ، 2ٖٔ٘) الدعوات: والترمذي( ، ٖٕٕ) الطهارة: مسلمرواه (ٔ)
 .(ٖ٘ٙ) الطهارة: والدارمً( ، ٖٖٗ/٘، ٕٖٗ/٘)
 الزكاة: والنسابً( ، ٕٕٗٓ) والصلة البر: والترمذي( ، ٖ٘ٓٔ) الزكاة: ومسلم( ، 5ٙٗٔ) الزكاة: البخاري(ٕ)
( ، 11ٓٔ) الجامع: ومالن( ، 5ٖ/ٖ، 2ٗ/ٖ، ٕٔ/ٖ) وأحمد( ، ٗٗٙٔ) الزكاة: داود وأبو( ، 11ٕ٘)

 .(ٙٗٙٔ) الزكاة: والدارمً
 .(ٖٖٙ/٘) وأحمد( ، 5ٖٔ٘) الدعوات: الترمذيرواه  (ٖ)
 [2ٓٗٙمعلّماً لبل: ، ]1/55:صباب الصبر عن محارم هللاصحٌح البخاري،  (ٗ)
 ( .5ٙ٘ٔ، رلم 1ٕٗ/ٗأخرجه البللكابى فى اعتماد أهل السنة )(٘)
. 
 دمحم بن هللا عبد بن سلٌمان، العبٌد على هللا حك هو الذى التوحٌد كتاب شرح فً الحمٌد العزٌز تٌسٌرانظر:  (ٙ)
 .ٔٗٗ-ٓٗٗ:الوهاب عبد بن دمحم
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر:(2)
 .ٖٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٙٔ(:ص1ٖٖٕٓأخرجه الطبري) (5)
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ولوله : } َوَمْن ، اإللامة ، أي : جنات إلامة ٌخلدون فٌها«: العدن» لال ابن كثٌر:" 
ٌَّاتِِهْم { أي : ٌجمع بٌنهم وبٌن أحبابهم فٌها من اآلباء واألهلٌن  َصلََح ِمْن آَبابِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوذُّرِ

صالح لدخول الجنة من المإمنٌن ؛ لتمر أعٌنهم بهم ، حتى إنه ترفع درجة  واألبناء ، ممن هو
األدنى إلى درجة األعلى ، من ؼٌر تنمٌص لذلن األعلى عن درجته ، بل امتنانًا من هللا وإحسانا 

ٌَّتُُهْم بِإٌَِماٍن أَْلَحْمنَا بِهِ  ٌَّتَُهْم َوَما أَلَتْنَاهُْم ِمْن َعَمِلِهْم ، كما لال تعالى : } َوالَِّذٌَن آَمنُوا َواتَّبَعَتُْهْم ذُّرِ ْم ذُّرِ
ٍء كُلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب َرِهٌٌن { ]الطور :  ًْ  .(ٕ)"[ِٕٔمْن ِش

ٌِْهْم ِمْن ُكّلِ بَاٍب{ ]الرعد : لوله تعالى:  وتدخل المبلبكة  ، أي:"[ٖٕ}َواْلَمبَلبَِكةُ ٌَْدُخلُوَن َعلَ
 .(ٖ)"علٌهم من كل باب؛ لتهنبتهم بدخول الجنة

ٌمول: تعالى ذكره: وتدخل المبلبكة على هإالء الذٌن وصؾ جل ثناإه  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"صفتهم فً هذه اآلٌات الثبلث فً جنات عدن، من كل باب منها

 .(٘)"هنبة بدخول الجنةأي : وتدخل علٌهم المبلبكة من هاهنا وهاهنا للت لال ابن كثٌر:" 
 المرآن

اِر ) ٌْكُْم بَِما َصبَْرتُْم فَنِْعَم عُْمبَى الد   [ٕٗ({ ]الرعد : ٕٗ}َساَلٌم َعلَ
 التفسٌر:

تمول المبلبكة لهم: سبلم علٌكم، تحٌة خاصة لكم، َسِلْمتم من كل سوء بسبب صبركم على طاعة 
 هللا، فنِْعَم عالبة الدار الجنة.

ٌْكُْم بَِما َصَبْرتُْم{ ]الرعد : لوله تعالى:  تمول المبلبكة لهم: سبلم  ، أي:"[ٕٗ}َسبَلٌم َعلَ
 .(ٙ)"علٌكم، تحٌة خاصة لكم، َسِلْمتم من كل سوء بسبب صبركم على طاعة هللا

وذكر ، على طاعة ربكم فً الدنٌا {سبلم علٌكم بما صبرتم}ٌمولون لهم:  لال الطبري:" 
 .(2)"بأن لجنات عدن خمسة آالؾ با

فعند دخولهم إٌاها تفد علٌهم المبلبكة مسلمٌن مهنبٌن لهم بما حصل لهم  لال ابن كثٌر:" 
من هللا من التمرٌب واإلنعام ، واإللامة فً دار السبلم ، فً جوار الصدٌمٌن واألنبٌاء والرسل 

 .(1)"الكرام
البروج  ، حوله«عدن»: إن فً الجنة لصًرا ٌمال له"عن عبد هللا بن عمرو لال:  

ًٌ أو صدٌك أو  والمروج، فٌه خمسة آالؾ باب، على كل باب خمسة آالؾ ِحبَرة، ال ٌدخله إال نب
 .(5)"شهٌدٌ 

لال: مدٌنة الجنة، فٌها الرسل واألنبٌاء  {،جنات عدن"}الضحان، فً لوله:  وروي عن 
 .(ٓٔ)"والشهداء وأبمة الهدى، والناُس حولهم بعدد الجنات حْولها

سلمتم من اآلفات والمحن بصبركم فً الدنٌا، ولبن تعبتم فٌما مضى  الصابونً:أي:"لال  
 .(ٔٔ)"فلمد استرحتم الساعة، وهذه بشارة لهم بدوام السبلمة

لال: على  {،سبلم علٌكم بما صبرتم}أنه تبل هذه اآلٌة: :"عن أبً عمران الجونً روي  
 .(ٕٔ)"دٌنكم

                                                                                                                                                                              

 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٙٔ(:صٖٕٔٗٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .ٕٗٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔ٘ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر:(ٙ)
 .ٕٗٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٔ٘ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٗٗ/ٙٔ(:صٕٖٕٗٓلطبري)أخرجه ا (5)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٙٔ(:صٖٖٕٗٓأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٙٔ(:صٖٕٙٗٓأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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لال: حٌن  {،سبلم علٌكم بما صبرتم}له: لال ابن زٌد، فً لو"ابن وهب لال: عن  
َوَكاَن }، حتى بلػ:  {َوَجَزاهُْم بَِما َصَبُروا َجنَّةً َوحِرًٌرا}صبروا بما ٌحبه هللا فمّدموه. ولرأ: 

[ وصبروا عما كره هللا وحرم علٌهم، وصبروا على ما ٕٕ-ٕ]سورة اإلنسان: {َسْعٌُكُْم َمْشكُوًرا
والمبلبكة ٌدخلون علٌهم من كل باب سبلم علٌكم }ثمل علٌهم وأحبه هللا، فسلم علٌهم بذلن. ولرأ: 

 .(ٔ){"بما صبرتم فنعم عمبى الدار
اِر{ ]الرعد : لوله تعالى:   .(ٕ)"فنِْعَم عالبة الدار الجنة ، أي:"[ٕٗ}فَنِْعَم عُْمبَى الدَّ
 .(ٖ)"لال: الجنة من النار {،فنعم عمبى الدار :"}عن أبً عمران الجونً فً لولهم  
سمعت رجبل من مشٌخة الجند ٌمال له"أبو الحجاج"، ٌمول: "أرطاة بن المنذر لال: عن  

جلست إلى أبً أمامة فمال: إن المإمن لٌكون متّكبًا على أرٌكته إذا دخل الجنة، وعنده ِسَماطان 
ٌب، ماطٌن باٌب مبوَّ فٌمبل الَملَن ٌستؤذن؛ فٌمول ألصى الخدم للذي ٌلٌه:  من َخَدٍم، وعند طرؾ الّسِ

، وٌمول الذي ٌلٌه للذي ٌلٌه: ملن ٌستؤذن حتى ٌبلػ المإمن فٌمول: ابذنوا. فٌمول: «ملن ٌستؤذن»
ٌبلػ ألصاهم الذي عند  ألربهم إلى المإمن ابذنوا. وٌمول الذي ٌلٌه للذي ٌلٌه: ابذنوا. فكذلن حتى

 .(ٗ)"فٌسلّم ثم ٌنصرؾالباب، فٌفتح له، فٌدخل 
كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌؤتً لبور الشهداء على رأس كل حول "عن دمحم بن إبراهٌم لال:  
 .(٘)"، وأبو بكر وعمر وعثمان«بما صبرتم فنعم عمبى الدار السبلم علٌكم»فٌمول:
عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "هل  -رضً هللا عنهما  -عن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

تدرون أول من ٌدخل الجنة من خلك هللا ؟" لالوا : هللا ورسوله أعلم. لال : "أول من ٌدخل الجنة 
وتُتَّمَى بهم المكاره ، وٌموت أحدهم  من خلك هللا الفمراء المهاجرون الذٌن تُسدُّ بهم الثؽور ، 

ها لضاء، فٌمول هللا تعالى لمن ٌشاء من مبلبكته : ابتوهم وحاجته فً صدره ال ٌستطٌع ل
فحٌوهم. فتمول المبلبكة : نحن سكان سمابن ، وخٌرتن من خلمن ، أفتؤمرنا أن نؤتً هإالء 

فنسلم علٌهم ؟ لال : إنهم كانوا عبادا ٌعبدوننً ال  ٌشركون بً شٌبًا ، وتَُسد بهم الثؽور ، وتتمى 
وحاجته فً صدره فبل ٌستطٌع لها لضاء". لال : "فتؤتٌهم المبلبكة  بهم المكاره ، وٌموت أحدهم

اِر { ٌْكُْم ِبَما َصَبْرتُْم فَنِْعَم عُْمبَى الدَّ  .(ٙ)"عند ذلن ، فٌدخلون علٌهم من كل باب ، } َسبلٌم َعلَ
أخذنً أبً بالمدٌنة إلى زٌارة لبور " ، لال:هاشم بن دمحم العمريعن البٌهمً  أخرج 
ٌوم جمعة بٌن طلوع الفجر والشمس فكنت أمشً خلفه فلما إنتهى إلى الممابر رفع  الشهداء فً

صوته فمال }سبلم علٌكم بما صبرتم فنعم عمبى الدار{ لال فؤجٌب وعلٌن السبلم ٌا أبا عبد هللا 
فالتفت إلى أبً ولال أنت المجٌب ٌا بنً فملت ال فؤخذ بٌدي فجعلنً عن ٌمٌنه ثم أعاد السبلم 

م جعل كلما سلم علٌهم ٌرد علٌه حتى فعل ذلن ثبلث مرات فخر أبً ساجدا شكرا هلل علٌهم ث
 .(2)"تعالى

 [:ٕٗ-ٖٕفوابد اآلٌتٌن:]
 بٌان أن المبلبكة تهنىء أهل الجنة عند دخولهم وتسلم علٌهم. -ٔ
مما ٌدل على فضل  استدل البعض باآلٌتٌن فً بٌان فضل المبلبكة على البشر، فمال:" -ٕ

المبلبكة أن هللا تعالى جعل دخولهم على بنً آدم فً الجنة وتسلٌمهم علٌهم من حملة 
الثواب الذي وعدهم بحسن أعمالهم، فمال: }والمبلبكة ٌدخلون علٌهم من كل باب، سبلم 

فلو كانت المبلبكة دونهم لم تكن زٌارتهم إٌاهم نعمة ٌحتاج إلى ، علٌكم بما صبرتم{

                                                             

 .2ٕٗ/ٙٔ(:ص2ٖٕٗٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .2ٕٗ/ٙٔ(:ص1ٖٕٗٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 . فً سنده نظر.ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٙٔ(:صٖٕٗٗٓأخرجه الطبري) (ٗ)
عن سهٌل عن دمحم بن إبراهٌم التٌمً مرسبل ، وهذا . 2ٕٗ-ٕٙٗ/ٙٔ(:صٖٕ٘ٗٓأخرجه الطبري) (٘)

 .معضل
 .( : "رجاله ثمات"5ٕ٘/ٓٔ( ولال الهٌثمً فً المجمع )1ٙٔ/ٕالمسند )(ٙ)
 .1ٕٓ(:صٕٗشرح الصدور بشرح حال الموتى والمبور) (2)
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ل إلٌها إلى ترن الشهوات، وإجهاد النفس فً الصالحات، فلما كان ذلن ال ٌوصل التوص
إلٌه إال بما ذكرنا، بؤن المبلبكة أفضل وأرفع لدرا، وإن زٌارتهم للذٌن ٌزورونهم زابدة 

 .(ٔ)"فً ألدارهم معلٌة لرتبهم وهللا أعلم
 تعالى عما ٌرجى أن ٌعوضه هللاإذ الصبر عن الحبلل لوجه هللا تعالى جده، فضٌلة  -ٖ

صبر عنه ما هو أطٌب وألذ وأنعم وأكثر مما ترن. مع أن المترون من جنس المنمطع 
 .(ٕ)الفانً والموعود من جنس الدار البالً، وباهلل التوفٌك

 :من النكت البدٌعة أن األحسن فً دعاء الخٌر أن ٌمدم الدعاء على المدعو له نحو  -ٗ
}َسبَلٌم َعلَى نُوحٍ فًِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الصافات :  ،[5ٓٔت : }َسبَلٌم َعلَى إِْبَراِهٌَم{ ]الصافا

ٌْكُْم بَِما َصَبْرتُم{ ]الرعد : ، [25  .(ٖ)[ٕٗ}َسبَلٌم َعلَ
للجنة أبواب ٌدخل منها المإمنون كما ٌدخل منها المبلبكة )جنات عدن ومن الفوابد: أن  -٘

كل باب * سبلم علٌكم [ ، )والمبلبكة ٌدخلون علٌهم من ٓ٘مفتحة لهم األبواب( ]ص: 
[ ، وأخبرنا الحك تبارن وتعالى أن هذه ٖٕبما صبرتم فنعم عمبى الدار( ]الرعد: 

األبواب تفتح عندما ٌصل المإمنون إلٌها، وتستمبلهم المبلبكة محٌٌة بسبلمة الوصول: 
)حتى إذا جاإوها وفتحت أبوابها ولال لهم خزنتها سبلم علٌكم طبتم فادخلوها خالدٌن( 

 [ .2ٖمر: ]الز
أن أبواب الجنة تفتح فً كل عام فً رمضان، فعن أبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأخبرنا رسولنا 
 .(ٗ)لال: " إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة " -ملسو هيلع هللا ىلص  -هرٌرة، أن رسول هللا 

وعدد أبواب الجنة ثمانٌة، وأحد هذه األبواب ٌسمى الرٌّان وهو خاص 
لال: " فً الجنة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ففً الصحٌحٌن عن سهل بن سعد أن رسول هللا بالصابمٌن 

ثمانٌة أبواب، باب منها ٌسمى الرٌان، ال ٌدخله إال الصابمون، فإذا دخلوا أؼلك فلم 

 .(٘)ٌدخل ؼٌرهم"
وهنان باب للمكثرٌن من الصبلة، وباب للمتصدلٌن، وباب للمجاهدٌن، 

ابمٌن المسمى بالرٌّان، ففً الحدٌث المتفك علٌه عن أبً هرٌرة باإلضافة إلى باب الص
: " من أنفك زوجٌن فً سبٌل هللا من ماله، ُدعً من أبواب -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: لال رسول هللا 

الصبلة دعً من باب الصبلة، ومن كان  الجنة، وللجنة ثمانٌة أبواب، فمن كان من أهل
الصدلة، ومن كان من أهل الجهاد دعً من باب الجهاد، من أهل الصدلة دعً من باب 

ومن كان من أهل الصٌام دعً من باب الصٌام ". فمال أبو بكر: وهللا ما على أحد من 
ضرر دعً من أٌها دعً، فهل ٌدعى منها كلها أحد ٌا رسول هللا؟ لال: نعم، وأرجو أن 

 .(ٙ)تكون منهم"
ً اجتمعت فٌه خصال الخٌر، من صبلة،  وسإال أبً بكر ٌرٌد به شخصا

وصٌام، وصدلة وجهاد ونحو ذلن، بحٌث ٌدعً من جمٌع تلن األبواب، ولد أخبر 
أن الذي ٌنفك زوجٌن فً سبٌل هللا ٌدعى من أبواب الجنة الثمانٌة،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الرسول 

صره إلى السماء أن الذي ٌتوضؤ فٌحسن الوضوء، ثم ٌرفع ب -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأخبر الرسول 
فٌمول: أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌن له، وأشهد أن دمحماً عبده ورسوله تفتح له 

 أبواب الجنة الثمانٌة ٌدخل من أٌها ٌشاء.
فمد روى مسلم فً صحٌحه، عن أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب لال: لال 

ضؤ فٌبلػ )أبو ٌسبػ( الوضوء، ثم ٌمول: أشهد : " ما منكم من أحد ٌتو-ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

                                                             

 .ٖ٘ٔ/ٔ:الَحِلٌمًالمنهاج فً شعب اإلٌمان: أبو عبدهللا  (ٔ)
 .2ٖٙ/ٖانظر: المصدر نفسه: (ٕ)
 .ٕٕ٘انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والمبور: (ٖ)
 .25ٓٔ: مسلم وصحٌح. 151ٔ: البخاري صحٌح(ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕ: كثٌر البن النهاٌة(٘)
 .ٕٗٔ/ٕ: كثٌر البن النهاٌة(ٙ)
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أن ال إله إال هللا، وأن دمحماً عبده ورسوله، إال فتحت له أبواب الجنة الثمانٌة، ٌدخل من 
 .(ٔ)أٌها شاء "

أن خص الذٌن ال حساب علٌهم بباب خاص بهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولد أخبرنا الرسول 
بمٌتهم ٌشاركون بمٌة األمم فً األبواب األخرى، دون ؼٌرهم وهو باب الجنة األٌمن، و

ٌا دمحم:  ففً الحدٌث المتفك علٌه من حدٌث أبً هرٌرة فً حدٌث الشفاعة " فٌمول هللا:
أدخل من ال حساب علٌه من أمتن من الباب األٌمن، وهم شركاء الناس فً األبواب 

جانبً الباب كما بٌن األخرى " ثم بٌن فً هذا الحدٌث سعة أبواب الجنة، وأن ما بٌن 
 -مكة وهجر، أو كما بٌن مكة وبصرى، ففً الحدٌث السابك المتفك علٌه ٌمول الرسول 

: " والذي نفس دمحم بٌده: إن بٌن المصراعٌن من مصارٌع الجنة، أو ما بٌن -ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٕ)عضادتً الباب، كما بٌن مكة وهجر، أو كما بٌن مكة وبصرى"

أن أبواب الجنة تفتح فً رمضان، ففً الصحٌحٌن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول ولد أخبرنا ال
: " إذا دخل -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومسند أحمد عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه، لال: لال رسول هللا 

شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وفً رواٌة: " فتحت أبواب الجنة، وؼلمت أبواب 
 .(ٖ)النار "

ما بٌن مصراعٌن من مصارٌع الجنة مسٌرة  "ض األحادٌثوورد فً بع
 .(ٗ)"أربعٌن عاما ولٌؤتٌن علٌه ٌوم وإنه لكظٌظ

ورواه الطبرانً فً معجمه الكبٌر عن عبد هللا بن سبلم: " إن ما بٌن 
المصراعٌن فى الجنة ممدار أربعٌن عاما ولٌؤتٌن علٌه ٌوم ٌزاحم علٌه كازدحام اإلبل 

 .(٘)وردت لخمس ظمؤ"
 المرآن

ُ بِِه أَْن ٌُوَصَل َوٌُْفِسُدو ِ ِمْن بَْعِد ِمٌثَالِِه َوٌَْمَطعُوَن َما أََمَر ّللا  َن فًِ }َوال ِذٌَن ٌَْنمُُضوَن َعْهَد ّللا 
اِر )  [ٕ٘({ ]الرعد : ٕ٘اَْلَْرِض أُولَبَِن لَُهُم الل ْعنَةُ َولَُهْم سُوُء الد 

 التفسٌر:
بضد صفات المإمنٌن، فهم الذٌن ال ٌوفون بعهد هللا بإفراده سبحانه أما األشمٌاء فمد ُوِصفوا 

بالعبادة بعد أن أكدوه على أنفسهم، وهم الذٌن ٌمطعون ما أمرهم هللا بوصله ِمن صلة األرحام 
وؼٌرها، وٌفسدون فً األرض بعمل المعاصً، أولبن الموصوفون بهذه الصفات المبٌحة لهم 

 ٌسوءهم من العذاب الشدٌد فً الدار اآلخرة. الطرد من رحمة هللا، ولهم ما
ِ ِمْن بَْعِد ِمٌثَالِِه{ ]الرعد : لوله تعالى:  ٌَْنمُُضوَن َعْهَد َّللاَّ وأما الذٌن  ، أي:"[ٕ٘}َوالَِّذٌَن 

ٌنمضون عهودهم بعدما وثموا على أنفسهم هلل أن ٌعملوا بما عهد إلٌهم من طاعته واإلٌمان 
 .(ٙ)"به

وأما الذٌن ٌنمضون عهد هللا، ونمضهم ذلن، خبلفهم  :ٌمول تعالى ذكره لال الطبري:" 
 .(2)"من بعد ما وثّموا على أنفسهم هلل أن ٌعملوا بما عهد إلٌهم، أمر هللا، وعملهم بمعصٌته

 .(1)"هذا وارد فً الكفار لال السمعانً والبؽوي:" 

                                                             

 .ٖٕٗ: مسلم صحٌح(ٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ: كثٌر البن النهاٌة(ٕ)
 .ٕٔٙ/ٔ: المصابٌح مشكاة(ٖ)
 ( : رجاله ثمات.52ٖ/ٓٔ( لال الهٌثمى )2ٖٕٓٓ، رلم ٖ/٘أخرجه أحمد )(ٗ)

 .ومن ؼرٌب الحدٌث: "لكظٌظ": أى ممتلا مزحوم
( لال الهٌثمى ٖٓٗرلم  ٙ٘ٗ/5( وأخرجه أٌضا: من طرٌمه الضٌاء )12ٖرلم  ٓٙٔ/ٖٔأخرجه الطبرانى )(٘)

 .رجاله ثمات ( : فٌه زرٌن بن أبى زرٌن، ولم أعرفه، وبمٌة52ٖ/ٓٔالهٌثمى )
 .2ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗٔ/ٗ، وتفسٌر البؽوي:5ٔ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (1)
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ُ بِِه أَْن لوله تعالى:  ٌَْمَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ ٌمطعون الرحم و ، أي:"[ٌُٕ٘وَصَل{ ]الرعد : }َو
 .(ٔ)"التً أمر هللا بوصلها

 .(ٕ)"ٌمول: وٌمطعون الرحم التً أمرهم هللا بوصلها لال الطبري:" 
ُ بِِه أَْن ٌُوَصَل{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً   ٌَْمَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ  ، وحهان:[ٕ٘}َو
 .(ٗ)، والبؽوي(ٖ). لاله السمعانًوٌكفرون بالبعض ٌإمنون ببعض األنبٌاء،معناه: أحدهما: 
 .(٘)وهذا لول ابن جرٌر الطبري. ٌمطعون الرحموالثانً: 
إذا لم تمش إلى ذي رحمن برجلن ولم تعطه »بلؽنا أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:  لال ابن جرٌج:" 

 .(ٙ)«"من مالن فمد لطعته
وٌفسدون فً األرض بعمل  ، أي:"[ٕ٘اأْلَْرِض{ ]الرعد : }َوٌُْفِسُدوَن فًِ لوله تعالى: 
 .(2)"المعاصً
 .(1)"فسادهم فٌها: عملهم بمعاصً هللالال الطبري:" 
 .(5)"ٌعنً: ٌعملون فٌها بالمعاصً لال السمعانً:" 
أولبن الموصوفون بهذه الصفات  ، أي:"[ٕ٘}أُولَبَِن لَُهُم اللَّْعنَةُ{ ]الرعد : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"المبٌحة لهم الطرد من رحمة هللا
 .(ٔٔ)"ٌمول: فهإالء لهم اللعنة، وهً البعد من رحمته، واإللصاء من ِجنانهلال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"أي: البعد من رحمة هللا، «اللَّْعنَةُ  » لال السمعانً:" 
ولهم ما ٌسوءهم من العذاب الشدٌد  ، أي:"[ٕ٘}َولَُهْم سُوُء الدَّاِر{ ]الرعد : لوله تعالى: 

 .(ٖٔ)"فً الدار اآلخرة
 .(ٗٔ)"ٌمول: ولهم ما ٌسوءهم فً الدار اآلخرة لال الطبري:" 
 .(٘ٔ)"ٌعنً: النار لال البؽوي:" 

 .(ٙٔ)"منملب الناس إلى الدار«: المنملب»ألن  ،أي: سوء المنملب لال السمعانً:" 
َوَمن ٌُْشِرْن بِاهللِ فََكؤَنََّما َخرَّ }أكبر الكبابر اإلشران باهلل، ألن هللا ٌمول:  لال ابن عباس:" 

ٌْرُ  [، ونمض العهد، ولطٌعة الرحم، ألن هللا تعالى ٖٔ]سورة الحج: {ِمَن السََّماِء فَتَْخَطفُهُ الطَّ
 .(2ٔ)"، ٌعنً: سوء العالبة{أولبن لهم اللعنة ولهم سوء الدار}ٌمول: 
لُْل َهْل نُنَبِّبُكُْم بِاألَْخَسِرٌَن أَْعَماال الَِّذٌَن }سؤلت أبً عن هذه اآلٌة: "ب بن سعد: مصعلال  

ْنٌَا [ ، أهم الحرورٌة؟ لال: ال ولكن ٗٓٔ، ٖٓٔ]سورة الكهؾ: {َضلَّ َسْعٌُُهْم فًِ الَحٌَاةِ الدُّ

                                                             

 .2ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٔ/ٖانظر: التفسٌر: (ٖ)
 .ٖٗٔ/ٗانظر: التفسٌر: (ٗ)
 .1ٕٗ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٗ-1ٕٗ/ٙٔ(:صٖٕٓ٘ٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .1ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (٘ٔ)
 .5ٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙٔ)
 .1ٕٗ/ٙٔ(:ص5ٖٕٗٓأخرجه الطبري) (2ٔ)
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به أن ٌوصل وٌفسدون الذٌن ٌنمضون عهد هللا من بعد مٌثاله وٌمطعون ما أمر هللا } :الحرورٌة
 .(ٔ)"، فكان سعٌد ٌسمٌهم الفاسمٌن{فً األرض أولبن لهم اللعنة ولهم سوء الدار

 الفوابد:
حرمة االتصاؾ بصفات أهل الشماء وهً نمض العهد، ولطع ما أمر هللا به من الفوابد:  -ٔ

 أن ٌوصل واإلفساد فً األرض بالشرن والمعاصً.
األلارب . وؼٌرهم؛  :أي ،به أن ٌوصل من األرحامومنها: التحذٌر من لطع ما أمر هللا  -ٕ

ال :"ألن هللا ذكر ذلن فً ممام الذم؛ ولطع األرحام من كبابر الذنوب؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
 ، ٌعنً لاطع رحم.(ٔ)ٌدخل الجنة لاطع"

ومنها: أن المعاصً والفسوق سبب للفساد فً األرض، كما لال تعالى: }ظهر الفساد فً  -ٖ
بر والبحر بما كسبت أٌدي الناس لٌذٌمهم بعض الذي عملوا لعلهم ٌرجعون{ ]الروم: ال
[ ؛ ولهذا إذا لحط المطر، وأجدبت األرض، ورجع الناس إلى ربهم، وألاموا صبلة ٔٗ

االستسماء، وتضرعوا إلٌه سبحانه وتعالى، وتابوا إلٌه، أؼاثهم هللا عّز وجّل؛ ولد لال 
فملت استؽفروا ربكم إنه كان ؼفاراً * ٌرسل السماء علٌكم نوح علٌه السبلم لمومه: }

[ ٕٔ.  ٓٔمدراراً * وٌمددكم بؤموال وبنٌن وٌجعل لكم جنات وٌجعل لهم أنهاراً{ ]نوح: 
. 
نمضوا عهده، ولطعوا ما أمر هللا به أن الموصوفٌن الذٌن ومن فوابد اآلٌة: أن هإالء  -ٗ

 .المنملب ٌوم المٌامة سوءاللعنة وأن لهم ٌوصل، وأفسدوا فً األرض 
 المرآن

ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء َوٌَْمِدُر َوفَِرُحوا بِاْلَحٌَاِة الدُّنٌَْا َوَما اْلَحٌَاةُ الدُّْنٌَا فًِ اآْل  ُ ٌَْبسُطُ الّرِ ِخَرِة إاِل  َمتَاعٌ }ّللا 
 [ٕٙ({ ]الرعد : ٕٙ)

 التفسٌر:
ع الرزق لمن ٌشاء من عباده، وٌضٌِّك  على َمن ٌشاء منهم، وفرح الكفار بالسَّعة هللا وحده ٌوّسِ

 فً الحٌاة الدنٌا، وما هذه الحٌاة الدنٌا بالنسبة لآلخرة إال شًء للٌل ٌتمتع به، سُرعان ما ٌزول.
ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء َوٌَْمِدُر{ ]الرعد : لوله تعالى:  ُ ٌَْبسُُط الّرِ ع  ، أي:"[ٕٙ}َّللاَّ هللا وحده ٌوّسِ

 .(ٕ)"باده، وٌضٌِّك على َمن ٌشاء منهمالرزق لمن ٌشاء من ع
 .(ٖ)"ٌوسع وٌضٌك :أي لال المرطبً:" 
ٌذكر تعالى أنه هو الذي ٌوسع الرزق على من ٌشاء ، وٌمتره على من  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)"ٌشاء ، لما له فً ذلن من الحكمة والعدل
الؽنى لبعضهم إن هللا عز وجل خلك الخلك وهو بهم عالم، فجعل "لال ابن عباس:  

 .(٘)"صبلحا والفمر لبعضهم صبلحا، فذلن الخٌار للفرٌمٌن
ْنٌَا{ ]الرعد : لوله تعالى:  وفرح الكفار بالسَّعة فً الحٌاة  ، أي:"[ٕٙ}َوفَِرُحوا بِاْلَحٌَاةِ الدُّ
 .(ٙ)"الدنٌا

 .(ٔ)"فرطوا وجهلوا ما عند هللا وٌطمعون :ٌعنً لال الثعلبً:" 
                                                             

 بن دمحم عن بشار، بن دمحم طرٌك من صحٌحه فً البخاري رواه، و5ٕٗ/ٙٔ(:صٖٕٔ٘ٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 عن جرٌر، عن إسحاق،" طرٌك من ،2ٖٓ: ٕ المستدرن فً الحاكم رواه(، ٖٕٖ: 1 الفتح) مطوال جعفر، بن

، الذهبً ووافمه". ٌخرجاه ولم الشٌخٌن، شرط على صحٌح حدٌث هذا:" ولال ،"سعد بن مصعب عن منصور،
 .ٖٕ٘ /ٗ المنثور الدر فًوانظر: 

؛ وأخرجه مسلم 51ٗ٘: إثم الماطع، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب األدب، باب 2ٓ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)
 .ٕٙ٘٘[ 1ٔ] ٕٓ٘ٙ: صلة الرحمن وتحرٌم لطٌعتها، حدٌث رلم ٙ، كتاب البر والصلة، باب ٕٙٔٔص
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٗٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٙ/ٕحكاه عنه الفراء فً معانً المرآن: (٘)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
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ٌعنً: مشركً مكة أشروا وبطروا، والفرح: لذة فً الملب بنٌل المشتهى،  لال البؽوي:" 
 .(ٕ)"وفٌه دلٌل على أن الفرح بالدنٌا حرام

مشركً مكة، فرحوا بالدنٌا ولم ٌعرفوا ؼٌرها، وجهلوا ما عند  :ٌعنً لال المرطبً:" 
: والذٌن . وفً اآلٌة تمدٌم وتؤخٌر، التمدٌر{وٌفسدون فً األرض} هللا، وهو معطوؾ على

ٌنمضون عهد هللا من بعد مٌثاله وٌمطعون ما أمر هللا به أن ٌوصل وٌفسدون فً األرض 
 .(ٖ)"وفرحوا بالحٌاة الدنٌا

ٌَا فًِ اآْلِخَرةِ إِالَّ َمتَاعٌ{ ]الرعد : لوله تعالى:  ْن وما هذه الحٌاة  ، أي:"[ٕٙ}َوَما اْلَحٌَاةُ الدُّ
 .(ٗ)"الدنٌا بالنسبة لآلخرة إال شًء للٌل ٌتمتع به، سُرعان ما ٌزول

ٌمول: وما جمٌع ما أعطى هإالء فً الدنٌا من السَّعة وبُِسط لهم فٌها من  لال الطبري:" 
للٌل، وشًء حمٌر  {إال متاع}الرزق ورؼد العٌش، فٌما عند هللا ألهل طاعته فً اآلخرة

 .(٘)"ذاهب
أي: كالشًء الذي ٌتمتع به، ثم  {،إال متاع}أي: بالمٌاس إلٌها  ل ابن الجوزي:"لا 
 .(ٙ)"ٌفنى

 .(1)"(2)متاع من األمتعة، كالمصعة والسكرجة :أي لال المرطبً:" 
ثم حمر الحٌاة الدنٌا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المإمنٌن فً الدار  لال ابن كثٌر:" 

ٌَا لَِلٌٌل َواآلِخرَ  ْن ْنٌَا فًِ اآلِخَرةِ إِال َمتَاعٌ { كما لال : } لُْل َمتَاعُ الدُّ ٌَاةُ الدُّ ةُ اآلخرة فمال : } َوَما اْلَح
ٌٌْر ِلَمِن اتَّمَى َوال تُْظلَُموَن فَتٌِبل { ]الن ٌٌْر 22ساء : َخ ْنٌَا َواآلِخَرةُ َخ ٌَاةَ الدُّ [ ولال } َبْل تُْإِثُروَن اْلَح

 .(5)"[2ٔ،  َٙٔوأَْبمَى { ]األعلى : 
ٌَا فًِ اآْلِخَرةِ إِالَّ َمتَاعٌ{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً   ْن  ، ثبلثة وجوه:[ٕٙ}َوَما اْلَحٌَاةُ الدُّ

 .(ٓٔ)أحدهما : أي للٌل ذاهب ، لاله مجاهد

، (ٖٔ)، عبدالرحمن بن سابط(ٕٔ)، وابن عباس(ٔٔ)الثانً : زاد الراعً، لاله ابن مسعود
 . (ٗٔ)واألعمش
عن عبد الرحمن بن سابط: " }وما الحٌاة الدنٌا إال متاع الؽرور{، لال: زاد وروي  

ده الكّؾ من التمر، أو الشًء من الدلٌك، أو الشًء ٌشرب علٌه اللبن" الراعً، تزّوِ
(ٔ٘). 

لتادة: " }وما الحٌاة الدنٌا إال متاع الؽرور{: هً متاع مترون أوشكت وهللا الذي وعن  
وال لوة إال  -إن استطعتم -ال إله إال هو أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة هللا

 .(ٙٔ)"باهلل

                                                                                                                                                                              

 .12ٕ/٘الكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٖٗٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٓٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٗ/ٕزاد المسٌر: (ٙ)
 .فارسٌة وهى األدم، من الملٌل الشًء فٌه ٌإكل صؽٌر إناء: السكرجة(2)
 .ٖٗٔ/5تفسٌر المرطبً: (1)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٓٗ/ٙٔ(:صٖٕ٘٘ٓ)-(ٖٖٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٓٔٔ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٗٔ/5حكاه عنه المرطبً فً تفسٌره: (ٕٔ)
 .1ٖٖ/ٖ(:صٕٔٙٗ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٔٗ/ٙٔ(:صٖٕٙ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٖٖ/ٖ(:صٕٔٙٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕ٘ٗ/ 2 ص(: 1ٖٔٗ) الطبري أخرجه(٘ٔ)
 .1ٖٖ/ ٖ ص(: ٖٔٙٗ) حاتم أبً ابن أخرجه(ٙٔ)
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ً ٌتزود منها إلى اآلخرة من التموى والع مل الصالح. والثالث : وما جعلت الحٌاة الدنٌا إال متاعا
 .(ٔ)أفاده الماوردي
متاع الؽرور مثل المدر والمارورة والسكرجة ونحو »لال السمرلندي لال ابن عباس: "  

 «.ذلن، ألن ذلن ال ٌدوم، وكذلن الدنٌا تزول وتفنى وال تبمى
وٌمال: هو مثل الزجاج الذي ٌسرع إلٌه الكسر، وال ٌصلحه الجبر. وٌمال: كزاد 

 .(ٕ)الفناء فكذلن الدنٌا"المسافر، ٌسرع إلٌه 
 .(ٖ)"كمثل السكرجة والمصعة والمدح والمدر ٌنتفع بها ثم تذهب"لال الكلبً: 

لال الثعلبً: " ٌعنً: منفعة ومتعة، كالفؤس والمدر والمصعة، ثم ٌزول وال ٌبمى، لاله 
 .(ٗ)أكثر المفسرٌن"

ما الدنٌا فً اآلخرة إال كمثل ما » : عن المستورد أخً بنً فهر لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 . (٘)"وأشار بالسبابة .«ٌجعل أحدكم أصبعه هذه فً الٌم ، فلٌنظر بم ترجع

واألسن الصؽٌر األذنٌن  - أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مر بَِجْديٍ أسنَّ  مٌتٍ ": اآلخروفً الحدٌث 
 .(ٙ)«"هله حٌن ألموهوهللا للدنٌا أهون على هللا من هذا على أ: »فمال -

 الفوابد:
 بؤن سعة الرزق وتضٌٌمه كله فعل هللا ـ تعالى ـ ومرده إلٌه ال إلى ؼٌره.اآلٌة أبانت  -ٔ
بٌان أن الؽنى والفمر ٌتمان حسب علم هللا تعالى امتحانا وابتبلء فبل ٌدالن على رضا هللا  -ٕ

 وال على سخطه.
وملموساً على ربوبٌته ٌحسه العباد بحواسهم، ألام هللا تعالى فً هذه اآلٌة دلٌبلً محسوساً  -ٖ

وٌلمسونه بٌن ظهرانٌهم، وٌشاهدون ذلن بؤبصارهم فٌوحدوه ـ سبحانه ـ وٌفردوه 
بالعبادة، وهذا الدلٌل هو أنه ـ سبحانه ـ الفعال لما ٌشاء بتوسٌعه الرزق على من ٌشاء 

عباده سواء كان من عباده سواء كان صالحاً أو ؼٌر صالح، وٌضٌمه على من ٌرٌد من 
ً فرزله ـ سبحانه ـ مشترن بٌن الخلك أجمعٌن، أما اإلٌمان والعمل  صالحاً، أو طالحا
الصالح فٌحض به أصلح البرٌة وهذا أمر ملحوظ فً الدنٌا، كما أوضحت اآلٌة أن فعله 
ـ تعالى ـ ذلن وتصرفه فً العطاء، والسعة، والمنع والتضٌٌك على من ٌشاء ٌحمل فً 

ر، والعظات والحكم البالؽات للمإمنٌن المنتفعٌن بالمواعظ والعبر ألنهم طٌاته العب
ٌعلمون أن مرد ذلن راجع إلى حكمته ورحمته ـ تعالى ـ وأنه العلٌم بحال عباده فمد 

الرزق لطفاً بهم ألن بسطه علٌهم لد ٌحملهم ذلن على الفساد والبؽً فً  ٌضٌك علٌهم
 .إلصبلح دٌنهم الذي هو مصدر سعادتهم وفبلحهماألرض ففعله ـ سبحانه ـ ذلن مراعاة 

 حمارة الدنٌا وضآلة ما فٌها من المتاع. -ٗ
 المرآن

ٌَْهِدي  ٌََشاُء َو َ ٌُِضلُّ َمْن  ٌِْه آٌَةٌ ِمْن َربِِّه لُْل ِإن  ّللا  ٌِْه َمْن }َوٌَمُوُل ال ِذٌَن َكفَُروا لَْواَل أُْنِزَل َعلَ إِلَ
 [9ٕ({ ]الرعد : 9ٕأَنَاَب )
 التفسٌر:

وٌمول الكفار عناًدا: هبل أُنزل على دمحم معجزة محسوسة كمعجزة موسى وعٌسى. لل لهم: إن 
هللا ٌضل َمن ٌشاء من المعاندٌن عن الهداٌة وال تنفعه المعجزات، وٌهدي إلى دٌنه الحك َمن 

 رجع إلٌه وطلب رضوانه.

                                                             

 .ٓٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٙبحر العلوم: (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٖالكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .(1٘1ٕ( وصحٌح مسلم برلم )1ٕٕ/ٗالمسند )(٘)
 .( من حدٌث جابر ، رضً هللا عنه5٘2ٕرواه مسلم فً صحٌحه برلم )(ٙ)
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ٌِْه آٌَةٌ ِمْن َربِِّه{ ]الرعد : }َوٌَمُوُل الَِّذٌَن َكفَُروا لَْواَل لوله تعالى:   ، أي:"[2ٕأُْنِزَل َعلَ
 .(ٔ)"وٌمول الكفار عناًدا: هبل أُنزل على دمحم معجزة محسوسة كمعجزة موسى وعٌسى

 .(ٕ)"من أهل مكة لال البؽوي:أي:" 
ٌمول تعالى ذكره: وٌمول لن ٌا دمحم، مشركو لومن: هبل أنزل علٌن آٌة  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"من ربن، إّما ملن ٌكون معن نذًٌرا، أو ٌُْلمَى إلٌن كنز؟
ٌِْه آٌَةٌ ِمْن  لال ابن كثٌر:"  ٌخبر تعالى عن لٌل  المشركٌن : } لَْوال { أي : هبل } أُنزَل َعلَ

لُوَن { ]األنبٌاء : َربِِّه { كما لالوا : } فَْلٌَؤْتِنَ [ ولد تمدم الكبلم على هذا ؼٌر ٘ا بِآٌٍَة َكَما أُْرِسَل األوَّ
مرة ، وإن هللا لادر على إجابة ما سؤلوا. وفً الحدٌث : أن هللا أوحى إلى رسوله لما سؤلوه أن 
ا ٌحول لهم الصفا ذهبًا ، وأن ٌجري لهم ٌنبوًعا ، وأن ٌزٌح الجبال من حول مكة فٌصٌر مكانه
مروج وبساتٌن : إن شبت ٌا دمحم أعطٌتهم ذلن ، فإن كفروا فإنً أعذبهم عذابًا ال أعذبه أحًدا من 

بل تفتح لهم باب التوبة »العالمٌن ، وإن شبت فتحت علٌهم باب التوبة والرحمة ، فمال : 
 .(٘)"(ٗ)«والرحمة
َ ٌُِضلُّ َمْن ٌََشاُء َوٌَْهِدي لوله تعالى:  ٌِْه َمْن أَنَاَب{ ]الرعد : }لُْل إِنَّ َّللاَّ لل  ، أي:"[2ٕإِلَ

لهم: إن هللا ٌضل َمن ٌشاء من المعاندٌن عن الهداٌة وال تنفعه المعجزات، وٌهدي إلى دٌنه الحك 
 .(ٙ)"َمن رجع إلٌه وطلب رضوانه

فمل: إن هللا ٌضل منكم من ٌشاء أٌها الموم، فٌخذله عن تصدٌمً واإلٌمان  لال الطبري:" 
، فرجع إلى التوبة من كفره واإلٌمان به، فٌوفمه {وٌَهدي إلٌه من أناب}به من عند ربًبما جبته 

التباعً وتصدٌمً على ما جبته به من عند ربه، ولٌس ضبلُل من ٌضّل منكم بؤن لم ٌنزل علً 
، وإنما ذلن بٌَِد هللا، ٌوفّك من ٌشاء م ًّ نكم آٌة من ربًّ وال هداٌة من ٌهتدي منكم بؤنَّها أنزلت عل

 .(2)"لئلٌمان وٌخذل من ٌشاء منكم فبل ٌإمن

أي : هو المضل والهادي ، سواء بعث الرسول بآٌة على وفك ما  لال ابن كثٌر:" 
الترحوا ، أو لم ٌجبهم إلى سإالهم ؛ فإن الهداٌة واإلضبلل لٌس منوطا بذلن وال عدمه ، كما 

ٌَاُت َوالنُّذُُر َعْن لَْومٍ  [ ولال } إِنَّ الَِّذٌَن َحمَّْت ٔٓٔال ٌُْإِمنُوَن { ]ٌونس :  لال : } َوَما تُْؽنًِ اآل
ٌََرُوا اْلعَذَاَب األِلٌَم { ]ٌونس :  ٌِْهْم َكِلَمةُ َربَِّن ال ٌُْإِمنُوَن َولَْو َجاَءتُْهْم كُلُّ آٌٍَة َحتَّى  [ 52،  5َٙعلَ

ٌِْهُم اْلَمبلبَِكةَ َوَكلَّمَ  ٍء لُبُبل َما َكانُوا ولال } َولَْو أَنََّنا نزْلَنا إِلَ ًْ ٌِْهْم ُكلَّ َش ُهُم اْلَمْوتَى َوَحَشْرنَا َعلَ
ُ َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم ٌَْجَهلُوَن { ]األنعام :  َ ٌُِضلُّ ِٔٔٔلٌُْإِمنُوا إِال أَْن ٌََشاَء َّللاَّ [ ؛ ولهذا لال : } لُْل إِنَّ َّللاَّ

ٌِْه َمْن أَنَاَب { أي  : وٌهدي من أناب إلى هللا ، ورجع إلٌه ، واستعان به ، َمْن ٌََشاُء َوٌَْهِدي إِلَ
 .(1)وتضرع لدٌه"
 .(5)"من تاب وألبل :أي {،وٌهدي إلٌه من أناب"}عن لتادة، لوله:  
 الفوابد:
 .ٌعتمد السلؾ أن هللا عزوجل ٌهدي من ٌشاء بفضله وٌضل من ٌشاء بعدله -ٔ

عباده، وٌصرفه عمن  اإلٌمان نور هاد مضًء ٌهبه هللا تعالى لمن ٌشاء منفإن 
ٌِْه َمْن أَنَاَب{  . لال تعالى:، ٌشاء  }لُْل إِنَّ هللاَ ٌُِضلُّ َمن ٌََشاء َوٌَْهِدي ِإلَ

                                                             

 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٖٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .( من حدٌث ابن عباس ، رضً هللا عنهمإٕٗ/ٔرواه أحمد فً المسند )(ٗ)
 .ٗ٘ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٗ٘ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٖٗ/ٙٔ(:ص2ٖٕ٘ٓأخرجه الطبري) (5)



ٖٕٔ 
 

فاإلٌمان منحة ربانٌة ٌمنها هللا تعالى على عباده المإمنٌن الصادلٌن برحمته 
أي وبفضله وعطابه، فمن وجده فمد وجد الخٌر كله، ومن فمده فمد كل شًء، ولم ٌنفعه 

ٌْكُْم  شًء، لال تعالى: ُ ٌَُمنُّ َعلَ ًَّ إِْسبلَمكُم َبِل َّللاَّ ٌَْن أَْن أَْسلَُموا لُل الَّ تَُمنُّوا َعلَ }ٌَُمنُّوَن َعلَ
 [.2ٔ]الحجرات:أَْن َهَداكُْم ِلئِلٌَماِن إِن كُنتُْم َصاِدلٌَِن{

الحٌاة، إن اإلٌمان نعمة عظٌمة جلٌلة فً حٌاة المسلم، تزكً العمر وتبارن 
وتضمن اآلخرة، وترفع صاحبها فً الدنٌا واآلخرة؛ ألن فٌها الحٌاة الحمٌمٌة والسعادة 

 األخروٌة، وهذه النعمة ال ٌعرفها إال من ذاق طعمها، وال ٌحس بها إال من عاشها.
هداٌة هللا للناس بمعنى لطفه بهم، وتوفٌمهم للعمل الصالح، إنما هى ثمرة جهاد للنفس أن  -ٕ

 إلى هللا، واستمسان بإرشاده ووحٌه.وإنابة 
أن سبب اإلضبلل هو الزٌػ، والخروج عن تعالٌم هللا والكبر، والجبروت، والتعالى  -ٖ

على الناس بؽٌر حك، ونمض عهد هللا، ولطع ما أمر هللا به أن ٌوصل، ووصل ما أمر 
 هللا به أن ٌمطع، والفساد فى األرض، والكفر والتراؾ اآلثام.

ب التى أضلت الناس، وأخرجتهم عن منهج الحك ألنهم آثروا فهذه هى األسبا
العمى على الهدى، واستحبوا الظبلم على النور، فكان أن كافؤهم هللا فؤصمهم، وأعمى 

 أبصارهم بممتضى نظامه فى ارتباط األسباب بمسبباتها.
 المرآن

ِ أاََل  ِ تَْطَمِبنُّ اْلمُلُوُب )}ال ِذٌَن آَمنُوا َوتَْطَمبِنُّ لُلُوبُُهْم بِِذْكِر ّللا   [9ٕ({ ]الرعد : 9ٕبِِذْكِر ّللا 
 التفسٌر:

وٌهدي الذٌن تسكن للوبهم بتوحٌد هللا وذكره فتطمبن، أال بطاعة هللا وذكره وثوابه تسكن الملوب 
 وتستؤنس.

ِ{ ]الرعد : لوله تعالى:  وٌهدي الذٌن  أي:"، [1ٕ}الَِّذٌَن آَمنُوا َوتَْطَمبِنُّ لُلُوبُُهْم بِِذْكِر َّللاَّ
 .(ٔ)"تسكن للوبهم بتوحٌد هللا وذكره فتطمبن

 .(ٕ)"ٌمول: سكنت إلى ذكر هللا واستؤنست به لال لتادة:" 
 .(ٖ)"بالتوبة الذٌن آمنوا {وٌهدي إلٌه من أناب}ٌمول تعالى ذكره:  لال الطبري:" 
ِ{ ]الرعد : }الَِّذٌَن آَمنُوا َوتَْطَمبِنُّ لُلُوبُُهْم لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[1ٕبِِذْكِر َّللاَّ

 .(ٗ)أحدها : بذكر هللا بؤفواههم، وأرٌد به ذكر هللا على اإلطبلق. وهذا معنى لول لتادة
 .(٘)الثانً : بنعمة هللا علٌهم. ذكره الماوردي

 .(ٙ)الثالث : بوعد هللا لهم، حكاه الماوردي عن ابن عٌسى
 .(2)"بما فً المرآن من الثواب والعماب :ٌعنً لال مماتل:" و 

 .(1)الرابع : بالمرآن ، لاله مجاهد
 .(5)"ٌمول: وتسكن للوبهم وتستؤنس بذكر هللا لال الطبري" 
 : (ٓٔ)وفً معنى هذه الطمؤنٌنة لوالن 

 أحدهما: أنها الحب له واألنس به. 

                                                             

 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٙٔ(:ص1ٖٕ٘ٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٙٔ(:ص1ٖٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٔٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٔٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .22ٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 ، دون نسبة.5ٗٗ/ٕ. وذكره ابن الجوزي فً زاد المسٌر:ٔٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٖٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٗٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
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 .اشمؤزت للوبهموالثانً: السكون إلٌه من ؼٌر شن، بخبلؾ الذٌن إذا ذكر هللا 
 .(ٔ)"شاكٌن إذا ذكر هللا بوحدانٌته آمنوا به ؼٌر :أيلال الزجاج: "

ِ تَْطَمبِنُّ اْلمُلُوُب{ ]الرعد : لوله تعالى:  هللا  فانتبهوا فإن بذكرأال  ، أي:"[1ٕ}أاََل بِِذْكِر َّللاَّ
 .(ٕ)"تسكن الملوب وتستؤنس

 .(ٖ)"أال بالمرآن تسكن الملوب :ٌمول لال مماتل:" 
 .(ٗ)"ٌمول: أال بذكر هللا تسكن وتستؤنس للوُب المإمنٌن لال الطبري" 
 .(٘)هللا"لٌل:" بذكر هللا" أي بطاعة هللا. ولٌل بثواب هللا. ولٌل: بوعد  لال مجاهد:" 
 .(ٙ)"ألن الكافر ؼٌرمطمبن الملب ،التً هً للوب المإمنٌن :أي لال الزجاج:" 
 حرؾ تنبٌه وابتداء، والملوب ها هنا للوب المإمنٌن؛ {:أال} لال ابن أبً زمنٌن:" 

 .(2)"المعنى: إذ ذكر هللا بوحدانٌته، آمنوا به ؼٌر شاكٌن
ٌعنً وهللا أعلم ذكر الملب الذي هو الفكر فً دالبل هللا تعالى وحججه  لال الجصاص:" 

وآٌاته وبٌناته وكلما ازددت فٌها فكرا ازددت طمؤنٌنة وسكونا وهذا هو أفضل الذكر ألن سابر 
خٌر الذكر »:روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال ولد األذكار إنما ٌصح وٌثبت حكمها بثبوته

 .(5)"(1)«الخفً
 .(ٓٔ)"هذا فً الحلؾ، فإذا حلؾ خصمه باهلل سكن للبه"لال ابن عباس: و 
 .(ٔٔ)"لدمحم وأصحابه {،أال بذكر هللا تطمبن الملوب"}عن مجاهد لوله: وروي  
لال: هم أصحاب دمحم  ،(ٕٔ){}َوتَْطَمبِنُّ لُلُوبُُهْم بِِذْكِر هللا "سفٌان بن عٌٌنة فً لوله: عن  
 .(ٖٔ)"ملسو هيلع هللا ىلص

 إن هللا جل ذكره، فرض اإلٌمان على جوارح بنً"الشافعً رحمه هللا: لال اإلمام  
آدم، فمسمه فٌها، وفرله علٌها، فلٌس من جوارحه جارحة إال ولد وكلت من اإلٌمان بؽٌر ما 

الذي ٌعمل به، وٌفمه، وٌفهم، وهو أمٌر « للبه»فمنها:   -وكلت به أختها بفرض من هللا تعالى: 
اللتان ٌنظر بهما، « عٌناه»ومنها: ، الجوارح، وال تصدر إال عن رأٌه وأمره الذي ال تردبدنه 
اللتان ٌمشً بهما، « رجبله»اللتان ٌبطش بهما، و «ٌداه»اللتان ٌسمع بهما، و« أذناه»و
 الذي فٌه وجهه.« رأسه»الذي ٌنطك به، و« لسانه»الذي الباه من لبله، و« فرجه»و

رض هللا على الملب من اإلٌمان: فاإللرار، والمعرفة، والعمد، فؤما فلال الشافعً:" 
 -والتسلٌم بؤن هللا ال إله إال هو وحده ال شرٌن له، لم ٌتخذ صاحبة وال ولدا، وأن دمحما  والرضا
فذلن ما فرض هللا جل  ، عبده ورسوله، واإللرار بما جاء من عند هللا من نبً أو كتاب.-ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                             

 .2ٗٔ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 2ٙ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٕ٘انظر: التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .22ٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/5تفسٌر المرطبً: (٘)
 .2ٗٔ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٕالتفسٌر: (2)
 .«خٌر الذكر الخفى وخٌر الرزق ما ٌكفى» الحدٌث: (1)

( ، 1ٓ5، رلم 5ٔ/ٖ( ، وابن حبان )2ٖٔ، رلم 2ٙ( ، وعبد بن حمٌد )ص 22ٗٔ، رلم 2ٕٔ/ٔأخرجه أحمد )
وفٌه دمحم بن  ،( : رواه أحمد وأبو ٌعلى1ٔ/ٓٔ( . لال الهٌثمى )ٕ٘٘، رلم ٙٓٗ/ٔن )والبٌهمى فى شعب اإلٌما

وضعفه ابن معٌن وبمٌة  :للت ،روى عن سعد بن أبى ولاص :ولال ،عبد الرحمن بن لبٌبة ولد وثمه ابن حبان
 رجالهما رجال الصحٌح.

 .٘ٔٔ-ٗٔٔ/ٔأحكام المرآن: (5)
 .ٖ٘ٔ/5حكاه عنه المرطبً فً تفسٌره: (ٓٔ)
 .ٖٖٗ/ٙٔ(:ص5ٖٕ٘ٓأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .[1ٕ]الرعد : (ٕٔ)
 .ٖٖٗ/ٙٔ(:صٖٕٓٙٓأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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 -اآلٌة  {أال بذكر هللا تطمبن الملوب}: -وتعالى  سبحانه –على الملب، وهو عمله، لال ثناإه 
من سورة المابدة، و  ٔٗمن سورة الرعد، و  1ٕمن سورة النحل، و  ٙٓٔ وذكر اآلٌات التالٌة

 .(ٔ)"من سورة البمرة 1ٕٗ
كٌؾ ذان؟ الذكر من العلم السكون، والذكر من العمل الطمؤنٌنة. لٌل: و ولال سهل :"

لال: إذا كان العبد فً طاعة هللا فهو الذاكر، فإذا خطر بباله شًء فهو الماطع، وإذا كان فً فعل 
نفسه فحضر بملبه ما ٌدله على الذكر والطاعة فهو موضع العمل. ثم لال: كل من ادعى الذكر 
لحب فهو على وجهٌن: لوم لم ٌفارلهم خوؾ هللا عز وجل، مع ما وجدوا فً للوبهم من ا

والنشاط، فهم على حمٌمة من الذكر، وهم هلل واآلخرة والعلم والسنة. ولوم ادعوا النشاط والفرح 
 .(ٕ)"والسرور فً جمٌع األحوال، فهم للعدو والدنٌا والجهل والبدعة، وهم شر الخلك

 الفوابد:
 فضل ذكر هللا وسكون الملب إلٌه. -ٔ

 :واألخروٌة منهاللذكر آثار نافعة فً حٌاة المسلمٌن الدنٌوٌة  -ٕ
الحٌاة الطٌبة الحمٌمٌة: فالحٌاة هً حٌاة الروح المتؽذٌة بالوحً اإللهً، المتعلك للب  - أ

 هللا. صاحبها بذكر
 لموة فً األبدان وأحٌاء المعاش والجهاد:ا - ب

 .إن الذكر ٌعطً الذاكر لوة حتى إنه لٌفعل مع الذكر ما لم ٌظن فعله بدونه
 رلة الملب وخشوعه: - ت

 .ٌوجب خشوع الملب وصبلحه ورلته وٌذهب بالؽفلة عنهإن ذكر هللا 
 لنجاة من عذاب هللا: - ث

ما عمل آدمً عمبلً لط، أنجى له من عذاب هللا من ذكر "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

، وهذه نهاٌة الؽاٌات وأعظم المطالب وهً أولى آثار الذكر وثماره، وأجل (ٖ)"هللا
 .(ٗ)فوابده فً المعاد

 السبعة الذٌن ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم المٌامة:من  - ج
ذكر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من السبعة الذٌن ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم ال ظل إال ظله، ٌمول 

 .(٘)"ورجل ذكر هللا خالٌاً ففاضت عٌناه"النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 تكثٌر الشهود ٌوم المٌامة: - ح

فكل معالم األرض تؤتً شاهدة للذاكرٌن ٌوم تحدث األرض أخبارها، فالجبال 
إن الجبل "والمفار تتباهى وتستبشر بمن ٌذكر هللا عز وجل علٌها، لال ابن مسعود: 

 .(ٙ)"لٌنادي الجبل بإسمه، أمر بن الٌوم أحد ٌذكر هللا عز وجل؟ فإذا لال نعم استبشر
 .(ٙ)"استبشر

وذكر اسم الجبللة، وتسبٌح  -وهو أفضلها -لمرآنالذكر هو ما اشتمل على تبلوة اأن  -ٖ
، ذكر هللا هو تذكره فً استحضار -ملسو هيلع هللا ىلص  -وتمدٌس واستؽفار، ودعاء وصبلة على النً 

سبحانه من صفات الجبلل والكمال ... فإذا ذكر  -جبلله، وعظمته، ولدرته وكل ما له 
الذكر فً ظل ظلٌل من جبلل هللا اإلنسان ربه واستحضر جبلله وعظمته كان من هذا 

ِ فَمَْد هُِدَي إِلَى ِصَراٍط  وعظمته، وفً حماه ورعاٌته، وفً عصمته: }َوَمْن ٌَْعتَِصْم بِاَّللَّ
 .[ٔٓٔآل عمران ]ُمْستَِمٌٍم{ 

                                                             

 .512-51ٙ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٔ)
 .1٘تفسٌر التستري: (ٕ)
 .ٗٗٙ٘ رلم لؤللبانً الجامع صحٌح(ٖ)
 .2٘ٔ:تعالى هللا ذكر انظر : (ٗ)
 .(25ٗٙ) رلم البخاري(٘)
 .ٙٓٔ:الصٌب الوابل(ٙ)
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فالذي ٌذكر هللا وهو مولن به طامع فً رحمته معتصم بجبلله محتم بحماه البذ 
ومن ظلم الظالمٌن وبؽً الباؼٌن ٌكون لرٌبا منه سامعا بفضله عابذ به من هموم الدنٌا، 

دعاءه مستجٌبا له لال تعالى: }اْدعُونًِ أَْستَِجْب لَكُْم{ ولال: }فَاْذكُُروِنً أَْذكُْركُْم{ ولال 
تَِجٌبُوا جل شؤنه: }َوإِذَا َسؤََلَن ِعبَاِدي َعنًِّ فَإِنًِّ لَِرٌٌب أُِجٌُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فَْلٌَسْ 

(. ولٌس ذكر هللا الذي تطمبن به 1ِٙٔلً َوْلٌُْإِمنُوا بًِ لَعَلَُّهْم ٌَْرشُُدوَن{ )سورة البمرة 
الملوب، هذا الذكر الذي تردده األلسنة تردٌدا آلٌا، دون أن ٌكون نابعا من الملب، ذافبا 

أصواتا مرددة،  بحرارة اإلٌمان، منطلما بموة الٌمٌن، فمثل هذا الذكر ال ٌعدو أن ٌكون
أشبه بالجثث الهامدة، ال روح فٌه، وال معمول له ومن هنا تكون آفته فبل ٌطمبن به للب، 

 وال ٌنشرح له صدر ...
 }ِ أما الذكر الذي ٌمول فٌه سبحانه وتعالى: }الَِّذٌَن آَمنُوا َوتَْطَمبِنُّ لُلُوبُُهْم بِِذْكِر َّللاَّ

 ِ  تَْطَمبِنُّ اْلمُلُوُب{ فهو الذكر الذي ٌنبع عن إٌمان، فتهز له ثم ٌإكد بموله: }أاََل بِِذْكِر َّللاَّ
المشاعر تثلج به الصدور ولهذا لدم هللا سبحانه وتعالى اإلٌمان على الذكر حتى ٌكون 

إال إذا كان  للذكر أصل ٌرجع إلٌه، ومنطلك ٌنطلك منه وهو اإلٌمان، وال ٌكون الذكر هلل
هلل عز وجل، فذلن هو الذي ٌفٌض على الملب  مشتمبل على صفات الكمال والجبلل

خشٌة، وهو الذي ٌستنٌر مشاعر الوالء هلل، واالخبات له، فتمشعر الجلود وتدمع العٌون، 
ُ َوِجلَْت لُلُوبُُهْم{   ]وهذا ما ٌشٌر إلٌه لوله تعالى: }إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ

 .[ٕ :األنفال
ُ َوِجلَْت لُلُوبُُهْم{ )سورة الحج ولوله سبحان ِر اْلُمْخبِتٌَِن * الَِّذٌَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ ه: }َوبَّشِ

ًَ تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ٖ٘ - ٖٗ َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها َمثَانِ ُ نَزَّ (، ولوله جل شؤنه: }َّللاَّ
ِ{ ُجلُوُد الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَلِ   .[ٖٕ :الزمر]ٌُن ُجلُوُدهُْم َولُلُوبُُهْم إِلَى ِذْكِر َّللاَّ

فإذا ذكر المإمن ربه واستولت علٌه تلن المشاعر لرب من هللا ودنا من موالع 
رحمته، وأحس ببرد السكٌنة ٌؽمر للبه، ووجد رٌح األمن والطمؤنٌنة تهب علٌه معطرة 

 األنفاس زاكٌة األرواح.
ه هذا الذكر الذي ٌدنٌه من ربه، الذي ٌشهد منه ما ٌشهده فإذا ذكر اإلنسان رب

من جبلله وعظمته ولدرته ارتفع عن هذا العالم الترابً واصتصؽر كل شًء فٌه، فبل 
ٌؤسى على فابت، وال ٌطٌر فرحا، وال ٌؤشر بطرا، بما ٌمع لٌدٌه من حطام هذه الدنٌا، 

حٌث ال حزن وال جزع وال وهذا هو اإلطمبنان الذي ٌسكن به الملب وتمر العٌن 
 خوؾ!!!.

إن الداء الذي ٌؽتال أمن الناس، وٌمض مضاجعهم هو ما ٌدخل علٌهم من هموم 
 .الدنٌا، وما ٌشؽلهم من تولعات األمور فٌها 

وانه ال دواء لهذا الداء إال باللجوء إلى هللا والفزع إلٌه، وذلن بذكره وذكر 
مابم على كل موجود أال له الخلك واألمر سلطانه المبسوط على هذا الوجود، وأمره ال

 .... تبارن هللا رب العالمٌن.
.}ِ وفً التعبٌر عن  وفً لوله تعالى: }الَِّذٌَن آَمنُوا َوتَْطَمبِنُّ لُلُوبُُهْم بِِذْكِر َّللاَّ

المستمبل )تطمبن( فً هذا إشارة  اإلٌمان بالفعل الماضً )آمنوا( وعن اإلطمبنان بفعل
حال ال ٌحول عنها المإمن وانه ال ٌوصؾ باإلٌمان إال إذا كان مإمنا، الى أن اإلٌمان 

، ل، وإنما اإلطمبنان عند ذكر هللابخبلؾ اإلطمبنان فإنه ؼٌر مبلزم للمإمن فً كل حا
 .(ٔ)وكلما ذكر المإمن ربه ٌطمبن للبه إذا كان حاضر الملب

 
 

 المرآن

                                                             

 .ٕٗ٘-ٕٕ٘:«المفٌد باألصل والتحلً التملٌد عن التخلً» بـ المسمى التوحٌد كتابانظر:  (ٔ)
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اِلَحاِت   [4ٕ({ ]الرعد : 4ٕطُوبَى لَُهْم َوُحْسُن َمآٍب )}ال ِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الص 
 التفسٌر:

الذٌن صدَّلوا باهلل ورسوله، وعملوا األعمال الصالحات لهم فرح ولرة عٌن، وحال طٌبة، 
 ومرجع حسن إلى جنة هللا ورضوانه.

اِلَحاِت{ ]الرعد : لوله تعالى:  الذٌن صدَّلوا باهلل  ، أي:"[5ٕ}الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 .(ٔ)"ورسوله، وعملوا األعمال الصالحات

 .(ٕ)"الصالحات من األعمال، وذلن العمل بما أمرهم ربهم لال الطبري:" 
 .(ٖ)"لهم فرح ولرة عٌن، وحال طٌبة ، أي:"[5ٕ}طُوبَى لَُهْم{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 ألوال:، [5ٕ}ُطوبَى لَُهْم{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً تفسٌر  

 .(ٙ)، وعكرمة(٘)، ومجاهد(ٗ)أحدها : أن طوبى اسم من أسماء الجنة ، لاله ابن عباس
، وشهر بن (1)، وابن عباس أٌضا(2)الثانً: أن طوبى: اسم شجرة فً الجنة. لاله أبو هرٌرة

ًّ ، و(5)حوشب مؽٌث بن سَُم
 .(ٔٔ)، ووهب بن منبه(ٓٔ)

أن رجبل لال له: ٌا رسول هللا، ما  :"وروي عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه
 .(ٕٔ)طوبى؟ لال: شجرة فً الجنة مسٌرة مبة سنة، ثٌاب أهل الجنة تخرج من أكمامها"

: شجرة ؼرسها هللا بٌده، {طوبى لهم وحسن مآب}وعن معاوٌة بن لرة عن أبٌه ٌرفعه: "
 .(ٖٔ)سور الجنة"ونفخ فٌها من روحه، نبتْت بالَحْلًِ والُحلل، وإن أؼصانها لترى من وراء 

: شجرة فً الجنة ٌمول لها:"تَفَتَّمً لعبدي عما شاء"! {طوبى لهم"}عن أبً هرٌرة لال: 
 .(ٗٔ)"فتتفتك له عن الخٌل بسروجها ولُُجمها، وعن اإلبل بؤزّمتها، وعما شاء من الكسوة

شجرة فً الجنة، لو أن رجبل ركب للوًصا َجذَعا أو  :«طوبى»مؽٌث بن سمً:"لال 
َجذََعة، ثم دار بها، لم ٌبلػ المكان الذي ارتحل منه حتى ٌموت َهرًما. وما من أهل الجنة منزل 

إال فٌه ؼصن من أؼصان تلن الشجرة متدّلٍ علٌهم، فإذا أرادوا أن ٌؤكلوا من الثمرة تدلّى 
 .(٘ٔ)"إلٌهم

، ٌسٌر الراكب فً ظلها مبة عام ال «طوبى» جرة ٌمال لها:إن فً الجنة ش لال وهب:"
ٌمطعها ؛ زهرها ِرٌَاط،  وورلها بُرود ولضبانها عنبر، وبطحاإها ٌالوت، وترابها كافور، 

                                                             

 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٙٗ/ٙٔ(:ص2ٖٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖٗ/ٙٔ(:ص25ٖٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٗ/ٙٔ(:ص21ٖٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٖٗ/ٙٔ(:ص1ٖٖٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٖٗ/ٙٔ(:ص1ٖٖٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٖٗ/ٙٔ(:ص1ٖٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٖٗ-1ٖٗ/ٙٔ(:ص11ٖٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٖٗ/ٙٔ(:ص5ٖٕٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 برلم حبان وابن ،2ٔ/  ٖ: المسند فً أحمد واإلمام ،ٗٗٗ-ٖٗٗ/  ٙٔ: (ص5ٖٕ٘ٓ)الطبري هأخرج(ٕٔ)
 كنز وانظر. مطوال ٓٓٓ.5ٓ: بؽداد تارٌخ فً البؽدادي والخطٌب الظمآن، موارد من( ٕ٘ٙ) ص( ٕٕ٘ٙ)

 عن الهٌثم، أبً عن ،( السمح أبو" )دراج" رواٌة من والحدٌث. ٗٗٙ/  ٗ: المنثور الدر ،2٘ٗ/  ٗٔ: العمال
 .منكرة رواٌته: دراجا أن أبٌه عن حنبل بن أحمد بن هللا عبد اإلمام ونمل. ضعٌؾ إسناد وهو سعٌد، أبً
 خبٌث كذاب وهو: الجرٌري زٌاد بن دمحم وفٌه ،ٖٗٗ/  ٙٔ: (ص5ٖٕٗٓ)التفسٌر فً الطبري أخرجه(ٖٔ)

 فً شاكر محمود الشٌخ تعلٌك انظر. بشًء لٌس: عنه معٌن ابن لال: الفرات أبً بن وفرات. الحدٌث ٌضع
 .السابك الموضع

 السٌوطً وعزاه. ضعٌؾ وهو حوشب، بن شهر وفٌه ،1ٖٗ/  ٙٔ (:ص1ٖٕٗٓ) :الطبري أخرجه(ٗٔ)
 .ٖٗٙ/  ٗ: المنثور الدر: انظر. حاتم أبً وابن المنذر، وابن الدنٌا، أبً وابن الرزاق، لعبد: أٌضا
 .ٔٗٗ-ٓٗٗ/ٙٔ(:ص5ٕٖٕٓأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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وَوَحلها مسن، ٌخرج من أصلها أنهاُر الخمر واللبن والعسل، وهً مجلٌس ألهل الجنة. فبٌنا هم 
زمومة بسبلسل من ذهب، وجوهها فً مجلسهم إذ أتتهم مبلبكة من ربِّهم، ٌمودون نُُجبًا م

ى من لٌنه، علٌها رحاٌل ألواحها من ٌالوت، ودفوفها  كالمصابٌح من حسنها، وَبَرها كَخّز الِمْرِعزَّ
وثٌابها من سندس وإستبرق، فٌنٌخونها وٌمولون: إن ربنا أرسلنا إلٌكم لتزوروه  من ذهب،

بر، وأوطؤ من الفراش نُُجبًا من ؼٌر وتسلِّموا علٌه. لال: فٌركبونها، لال: فهً أسرع من الطا
جل إلى جنب أخٌه وهو ٌكلمه وٌناجٌه، ال تصٌب أذُُن راحلة منها أذَُن صاحبتها،  َمهنَة، ٌسٌر الرَّ
ى عن طُرلهم لببل تفُرق بٌن الرجل  وال بَْرُن راحلة برَن صاحبتها، حتى إن الشجرة لتتنحَّ

ِفر لهم عن وجهه الكرٌم حتى ٌنظروا إلٌه، فإذا وأخٌه. لال: فٌؤتون إلى الرحمن الرحٌم، فٌُسْ 
رأوه لالوا: اللهم أنت السبلم ومنن السبلم، وُحكَّ لن الجبلل واإلكرام". لال: فٌمول تبارن 
وتعالى عند ذلن:"أنا السبلم، ومنى السبلم، وعلٌكم حّمت رحمتً ومحبتً، مرحبًا بعبادي الذٌن 

ٌٍْب وأطاعوا أمري".لال: فٌ مولون:"ربنا إنا لم نعبدن حك عبادتن ولم نمدرن حك َخشُونً بؽَ
لدرن، فؤذن لنا بالسجود لدَّامن" لال: فٌمول هللا: إنها لٌست بدار نََصب وال عبادة، ولكنها داُر 
ُمْلن ونعٌم، وإنً لد رفعت عنكم نََصب العبادة، فسلونً ما شبتم، فإن لكل رجل منكم أمنٌّته". 

نًٌة لٌمول: رّبِ، تنافس أهل الدنٌا فً دنٌاهم فتضاٌموا فٌها، رب فٌسؤلونه، حتى إن ألصرهم أم
فآتنً كل شًء كانوا فٌه من ٌوم خلمتها إلى أن انتهت الدنٌا" فٌمول هللا: لمد لّصرت بن الٌوم 
أمنٌتُن، ولمد سؤلت دون منزلتن، هذا لن منً، وسؤتحفن بمنزلتً، ألنه لٌس فً عطابً نَكد وال 

م ٌمول:"اعرضوا على عبادي ما لم تبلػ أمانٌهم، ولم ٌخطر لهم على بال". لال: تَْصرٌٌد". لال: ث
فٌعرضون علٌهم حتى ٌَْمُضوهم أمانٌهم التً فً أنفسهم، فٌكون فٌما ٌعرضون علٌهم بَِراذٌن 
نة، على كل أربعة منها سرٌر من ٌالوتة واحدة، على كل سرٌر منها لبة من ذهب ُمْفَرؼة،  ممرَّ

نها فُُرش من فُُرش الجنة ُمَظاَهرة، فً كل لبة منها جارٌتان من الحور العٌن، على فً كل لبة م

كل جارٌة منهن ثوبان من ثٌاب الجنة، لٌس فً الجنة لوٌن إال وهو فٌهما، وال رٌح طٌبة إال لد 
َعبِمتَا به، ٌنفذ ضوء وجوههما ِؼلَظ المبة، حتى ٌظن من ٌراهما أنهما من ُدون المُبة، ٌرى 

لن األبٌض من ٌالوتة حمراء، ٌرٌان له من الفضل على صاحبته مخ هما من فوق سولهما كالّسِ
كفضل الشمس على الحجارة، أو أفضل، وٌرى هولُهما مثل ذلن. ثم ٌدخل إلٌهما فٌحٌٌانه 
وٌمبّبلنه وٌعانمانه، وٌموالن له:"وهللا ما ظننا أن هللا ٌخلك مثلن"، ثم ٌؤمر هللا المبلبكة فٌسٌرون 

 .(ٔ)"بهم صفاا فً الجنة، حتى ٌنتهً كل رُجل منهم إلى منزلته التً أعّدت له
 .(ٕ)الثالث : معنى }طوبى لهم{: حسنى لهم ، لاله لتادة

الرابع : معناه: نِعَم مالهم ، لاله عكرمة
(ٖ). 
 .(ٗ)الخامس : معناه: خٌر لهم ، لاله إبراهٌم
 .(٘)السادس : معناه: ؼبطة لهم، لاله الضحان

ةُ عٌنالسابع : معناه:   .(ٙ)، لاله ابن عباسفرٌح ولُرَّ
 .(2)الثامن : العٌش الطٌب لهم، لاله الزجاج

 .(1)من الطٌب، كما لٌل: أفضل وفضلى، ذكره ابن عٌسى «فُعلى»التاسع : أن طوبى 
 .(5). لاله المشٌريطابت أولاتهم وطابت نفوسهمالعاشر: معناه: 

                                                             

 .5ٖٗ/ٙٔ(:ص5ٖٕٓٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٙٔ(:ص2ٖٕٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٙٔ(:صٖٕ٘ٙٓ)-(ٖٖٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٙٗ/ٙٔ(:ص2ٖٖٓٔ(، )2ٕٖٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٙٔ(:ص1ٖٕٙٓ )-(ٖٕٙٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖ٘ٗ/ٙٔ(:ص5ٖٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٗٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (2)
 .ٔٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٕٓ/ٕانظر: لطابؾ اإلشارات: (5)
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 .(ٔ)أكثرها متماربة"لال الماوردي:" وهذه معان 
 .(ٕ)"األلوال متماربة فً المعنى لال السمعانً:"
، وهو صحٌح (ٖ)والصحٌح أنها شجرة، للحدٌث المرفوع الذي ذكرناه لال المرطبً:"
، ومنه نملناه، وذكره أٌضا الثعلبً فً (٘)«التمهٌد»، ذكره أبو عمر فً (ٗ)على ما ذكره السهٌلً

 والمشٌري عن معاوٌة بن لرة عن أبٌه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:فً تفسٌره، وذكر أٌضا المهدوي 
طوبى شجرة فً الجنة ؼرسها هللا بٌده ونفخ فٌها من روحه تنبت الحلً والحلل وإن أؼصانها »

ومن أراد زٌادة على هذه األخبار فلٌطالع الثعلبً. ولال ابن  ،(ٙ)«لترى من وراء سور الجنة
. ولال (2)فً الجنة أصلها فً دار علً، وفً دار كل مإمن منها ؼصن شجرة« طوبى»عباس:

لال:" شجرة  {،طوبى لهم وحسن مآب}سبل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن لوله تعالى:»أبو جعفر دمحم بن علً: 
أصلها فً داري وفروعها فً الجنة" ثم سبل عنها مرة أخرى فمال:" شجرة أصلها فً دار علً 

نة". فمٌل له: ٌا رسول هللا! سبلت عنها فملت:" أصلها فً داري وفروعها فً وفروعها فً الج
فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص:" إن داري  ،الجنة" ثم سبلت عنها فملت:" أصلها فً دار علً وفروعها فً الجنة"

ها فً داري وما هً شجرة أصل»وعنه ملسو هيلع هللا ىلص: ،(1)«"ودار علً ؼدا فً الجنة واحدة فً مكان واحد
 .(ٓٔ)"(5)«وما من دار من دوركم إال مدلى فٌها ؼصن منها

 ثبلثة ألوال: ،«طوبى»وفً أصل هذه الكلمة
 .(ٔٔ)أحدها : أنها كلمة حبشٌة، وتعنً: الجنة. لاله ابن عباس

 .(ٗٔ)، وسعٌد بن مشجوع(ٖٔ)، والربٌع بن انس(ٕٔ)الثانً : كلمة هندٌة، لاله عبدهللا بن مسعود
 .(٘ٔ)"إن صح هذا فهو وفاق بٌن اللؽتٌن"لال المشٌري:  

                                                             

 .ٔٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
ذكر عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ٌحٌى بن أبً كثٌر عن عمرو بن  :"ٖٙٔ/5لال المرطبً فً التفسٌر: (ٖ)

أبً ٌزٌد البكالً عن عتبة ابن عبد السلمً لال: جاء أعرابً إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فسؤله عن الجنة وذكر الحوض فمال: 
" ال تشبه شٌبا من فٌها فاكهة؟ لال:" نعم شجرة تدعى طوبى" لال: ٌا رسول هللا! أي شجر أرضنا تشبه؟ لال

شجر أرضن أأتٌت الشام هنان شجرة تدعى الجوزة تنبت على ساق وٌفترش أعبلها". لال ٌا رسول هللا! فما 
عظم أصلها! لال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلن ما أحطت بؤصلها حتى تنكسر ترلوتها هرما". وذكر الحدٌث، 

 ."، والحمد هلل«التذكرة» ولد كتبناه بكمال فً أبواب الجنة من كتاب
(، والطبرانً فً 2ٔٙولم نمؾ على الحدٌث عند عبدالرزاق، واخرجه ابن ابً عاصم فً السنة)

، من طرٌك عبدالرزاق به، وأخرجه اإلمام ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٖ، وابن عبد البر فً التمهٌد:ٖٖٔ/2ٔالكبٌر:
بً حاتم فً الجرح ( من طرٌك معمر به، إال أنه لال: عامر بن زٌد، وكذلن ذكره ابن ا2ٕٙٗٔاحمد)

 .5ٔٔ/٘، وابن حبان فً الثمات:ٕٖٓ/ٙوالتعدٌل:
 
 .1ٗانظر: التعرٌؾ واإلعبلم: (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٖالتمهٌد: (٘)
، وهما الفرات أبً بن فراتو الجرٌري زٌاد بن دمحم وفٌه ،ٖٗٗ/  ٙٔ: التفسٌر فً الطبري أخرجه(ٙ)

 .ضعٌفان
 ، من طرٌك الكلبً عن ابً صالح عن ابن عباس، وعزه للثعلبً.2ٖٔ/ٖٔذكره الطبري فً مجمع البٌان: (2)

 للثعلبً.
 ، وهو ضعٌؾ الرساله.2ٖٔ/ٖٔذكره الطبرسً فً مجمع البٌان: (1)
 .2ٕٔ/ٖٔانظر: مجمع البٌان: (5)
 .2ٖٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٖٙٗ/ٙٔ(:ص2ٖٕ٘ٓ(، )2ٖٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٔٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖٙٔ/5انظر:تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 .ٖٙٗ/ٙٔ(:ص2ٖٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٙٔ/5انظر:تفسٌر المرطبً: (٘ٔ)
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، وحكاه (ٔ)لاله لتادة . أصبَت خًٌرا :ٌمول الرجل: طوبى لن: أيالثالث: أنها كلمة عربٌة، 
 .(ٕ)الماوردي عن الجمهور

ومرجع حسن إلى جنة هللا ولهم  ، أي:"[5ٕ}َوُحْسُن َمآٍب{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"ورضوانه
 .(ٗ)"، ٌمول: وحسن منملب{وحسن مآب} الطبري:"لال  

 .(٘)"أي: حسن منملب لال السمعانً:"
 .(ٙ)"إذا رجع :آب لال المرطبً:" 
 .(2)"، لال: حسن منملب{وحسن مآب"}عن الضحان:  
 ،الحمد هلل والكرامة كما تمول: {،طوبى}عطؾ على  {،وحسن مآب}المراءة بالرفع فً و

 .(1){طوبى لهم وحسن مآب}وإن شبت كان نصبا على 
 الفوابد:
 وعد هللا تعالى ألهل اإلٌمان والعمل الصالح بطوبى وحسن المآب. -ٔ
 أن إلى ٌذهبون الكرامٌة، وفٌه الرد على التصدٌك باللسان والجوارحأن اإلٌمان هو  -ٕ

 .(5)مسماه فً داخلة ؼٌر واألعمال التصدٌك، دون اإللرار هو اإلٌمان
 

 المرآن
ٌَْن َوهُْم ٌَْكفُرُ }َكذَِلَن  ٌْنَا إِلَ ٌِْهُم ال ِذي أَْوَح ٍة لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلَها أَُمٌم ِلتَتْلَُو َعلَ وَن أَْرَسْلنَاَن فًِ أُم 

ٌِْه َمتَاِب ) ٌِْه تََوك ْلُت َوإِلَ ْحَمِن لُْل هَُو َرّبًِ اَل إِلَهَ إاِل  هَُو َعلَ  [ٖٓ({ ]الرعد : ٖٓبِالر 
 التفسٌر:
فً أمة لد مضت ِمن لبلها أمم المرسلٌن؛  -أٌها الرسول-أرسلنا المرسلٌن لبلن أرسلنان كما 

أٌها -لتتلو على هذه األمة المرآن المنزل علٌن، وحال لومن الجحود بوحدانٌة الرحمن، لل لهم 
: الرحمن الذي لم تتخذوه إلًها واحًدا هو ربً وحده ال معبود بحك سواه، علٌه اعتمدت -الرسول
 وثمت، وإلٌه مرجعً وإنابتً.و

 فً سبب نزول اآلبة لوالن: 
لال أهل التفسٌر: نزلت فً صلح الحدٌبٌة حٌن أرادوا كتاب الصلح، أحدهما: لال الواحدي: "

لعلً: "اكتب بسم ميحرلا نمحرلا هللا"، فمال سهٌل بن عمرو والمشركون:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا  فمال رسول
ال صاحب الٌمامة، ٌعنون مسٌلمة الكذاب، اكتب باسمن اللهم، وهكذا كانت ما نعرؾ الرحمن إ

 .(ٓٔ)"أهل الجاهلٌة ٌكتبون فؤنزل هللا تعالى فٌهم هذه اآلٌة
ًَّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َزَمَن الحدٌبٌة حٌن صالح لرًٌشا كتب:"هذا ما صالح  لال لتادة:"  ذكر لنا أن نب

مشركو لرٌش: لبن كنت رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثم لاتلنان لمد ظلمنان! ولكن  علٌه محمٌد رسول هللا. فمال
اكتب: هذا ما صالح علٌه دمحم بن عبد هللا. فمال أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: دعنا ٌا رسول هللا 

بسم »ب:نماتلهم! فمال: ال ولكن اكتبوا كما ٌرٌدون إّنً دمحم بن عبد هللا. فلما كتب الكات
فبل نعرفه ؛ وكان أهل الجاهلٌة « الرحمن» ، لالت لرٌش: أما«هللا الرحمن الرحٌم

                                                             

 .ٖ٘ٗ/ٙٔ(:ص2ٖٕٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٔٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٗٗٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .2ٖٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٗٗٗ/ٙٔ(:ص5ٖٕٙٓأخرجه الطبري) (2)
 .1ٗٔ/ٖ، ومعانً المرآن للزجاج:ٖٙ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء: (1)
 اإلسبلمٌٌن ومماالت. ٖٔٔ/ ٔ: للشهرستانً– والنحل الملل: التالٌة الكتب تراجع رأٌهم، على ولبلطبلع(5)

 .11ٔ/ ٖ -حزم البن- والنحل واألهواء الملل فً والفصل. ٖٕٕ/ ٔ -لؤلشعري
 .2ٖٕأسباب النزول: (ٓٔ)



ٔٗٓ 
 

ٌكتبون:"باسمن اللهم"، فمال أصحابه: ٌا رسول هللا، دعنا نماتلهم! لال: ال ولكن اكتبوا كما 
 .(ٔ)ٌرٌدون"
رسول  اآلٌة، لال: هذا لّما كاتب{ كذلن أرسلنان فً أمة لد خلت"}مجاهد لال لوله:  عن 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص لرًٌشا فً الحدٌبٌة، كتب:"بسم ميحرلا نمحرلا هللا"، لالوا: ال تكتب"الرحمن"، وما ندري 
ما"الرحمن"، وال تكتب إال"باسمن اللهم".لال هللا: )وهم ٌكفرون بالرحمن لل هو ربً ال إله إال 

 .(ٕ)هو( ، اآلٌة"
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -نزلت فً كفار لرٌش حٌن لال لهم النبً " لال ابن عباس فً رواٌة الضحان:الثانً: 

}اسجدوا للرحمن لالوا وما الرحمن أنسجد لما تؤمرنا ... { اآلٌة فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة، 
 .(ٖ)"ولال: لل لهم إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته }هو ربً ال إله إال هو{

ٍة لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلَها أَُمٌم{ ]الرعد : }َكذَِلَن أَْرَسْلنَاَن لوله تعالى:  كما  ، أي:"[ٖٓفًِ أُمَّ
 .(ٗ)"فً أمة لد مضت ِمن لبلها أمم المرسلٌن -أٌها الرسول-أرسلنا المرسلٌن لبلن أرسلنان 

ٌعنً إلى  ،ٌمول تعالى ذكره: هكذا أرسلنان ٌا دمحم فً جماعة من الناس لال الطبري:" 
 .(٘)"جماعةً لد خلت من لبلها جماعات على مثل الذي هم علٌه، فمضت

ٌمول: هكذا بعثنان فً أمة كما بعثنا إلى من كان لبلن من  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٙ)"ٌعنً: لد مضت من لبل لومن أمم {،لد خلت من لبلها أمم} ،الرجال فً األمم الخالٌة

ٌعنى: أرسلنان إرساال له شؤن وفضل  ،مثل ذلن اإلرسال أرسلنان لال الزمخشري:" 
أرسلنان  :أى {،فً أمة لد خلت من لبلها أمم} :على سابر اإلرساالت، ثم فسر كٌؾ أرسله فمال

 .(2)"فً أمة لد تمدمتها أمم كثٌرة فهً آخر األمم وأنت خاتم األنبٌاء
ٌِْهُم الَِّذي أَوْ لوله تعالى:  ٌَْن{ ]الرعد : }ِلتَتْلَُو َعلَ ٌْنَا إِلَ لتتلو على هذه األمة  ، أي:"[َٖٓح

 .(1)"المرآن المنزل علٌن

 .(5)"ٌمول: لتبلؽهم ما أرَسْلتن به إلٌهم من وحًٌ الذي أوحٌته إلٌن لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"لتمرأ علٌهم الكتاب العظٌم الذي أوحٌنا إلٌنلال الزمخشري:" 
ْحَمِن{ ]الرعد : }َوهُْم ٌَْكفُُروَن لوله تعالى:  وحال لومن الجحود بوحدانٌة  ، أي:"[ٖٓبِالرَّ
 .(ٔٔ)"الرحمن
 .(ٕٔ)"ٌمول: وهم ٌجحدون وحدانٌّة هللا، وٌكذّبون بها لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)"كانوا ٌمولون: أما هللا فنعرفه، وأما الرحمن فبل نعرفه لال ابن أبً زمنٌن:" 
بالبلٌػ الرحمة الذي وسعت رحمته  {،بالرحمن}هإالء أنهم ٌكافرون  لال الزمخشري:" 

كل شًء، وما بهم من نعمة فمنه، فكفروا بنعمته فً إرسال مثلن إلٌهم وإنزال هذا المرآن 
 .(ٗٔ)"المعجز المصدق لسابر الكتب علٌهم

                                                             

 .ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٙٔ(:ص52ٖٕٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٙٗٗ/ٙٔ(:ص51ٖٕٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .عباس ابن من ٌسمع لم الضحان، و25ٕحكاه الواحدي فً أسباب النزول: (ٖ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .٘ٗٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٕ/ٕبحر العلوم: (ٙ)
 .5ٕ٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .٘ٗٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .٘ٗٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖ٘٘/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٖٔ)
 .5ٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٗٔ)



ٔٗٔ 
 

: -أٌها الرسول-لل لهم  ، أي:"[ٖٓ}لُْل هَُو َرّبًِ اَل إِلَهَ إِالَّ هَُو{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"الرحمن الذي لم تتخذوه إلًها واحًدا هو ربً وحده ال معبود بحك سواه

ٌمول: إْن كفر هإالء الذٌن أرسلتُن إلٌهم، ٌا دمحم بالرحمن، فمل أنت: هللا  لال الطبري:" 
 .(ٕ)..{"ربًّ )ال إله إال هو

 .(ٖ)"الواحد المتعالً عن الشركاء لال الزمخشري:" 
ْلُت{ ]الرعد : لوله تعالى:  ٌِْه تََوكَّ  .(ٗ)"علٌه اعتمدت ووثمت ، أي:"[ٖٓ}َعلَ
 .(٘)"اعتمدت ": لال البؽوي 
 .(ٙ)"علٌه اعتمدت وبه وثمت لال السمعانً:" 
 .(2)"فً نصرتً علٌكم لال الزمخشري:" 
ٌِْه َمتَاِب{ ]الرعد : لوله تعالى:   .(1)"وإلٌه مرجعً وإنابتً ، أي:"[ٖٓ}َوإِلَ
 .(5)"ٌمول: وإلٌه مرجعً وأوبتً لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"ٌعنً: التوبة لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(ٔٔ)"أي: توبتً ومرجعً لال البؽوي:" 
 .(ٕٔ)"ٌعنً: وإلٌه التوبة لال السمعانً:" 
 .(ٖٔ)"فٌثٌبنً على مصابرتكم ومجاهدتكم لال الزمخشري:" 
 .(ٗٔ)"مع اإللبلع عنها فً المستمبل هً الندم على ما سلؾ من الجرابم" :«التوبة»و 
 الفوابد:
 تمرٌر التوحٌد. -ٔ
 وجوب اإلٌمان بؤسماء هللا وصفاته. -ٕ
 وجوب إخبلص العبادة هلل. -ٖ

 وجوب التوكل على هللا والتوبة إلٌه. -ٗ
لو :"بٌان فضٌلة التوكل، حٌث أن هللا تعالى ٌكفً عبده إذا توكل علٌه، كما فً الحدٌث  -٘

تعالى حك توكله لرزلكم كما ٌرزق الطٌر؛ تؽدو خماصا وتروح أنكم توكلون على هللا 
 .(٘ٔ)"بطانا

 .(ٙٔ)هو االعتماد، ولكنه أخص فهو عبادة :التوكلو
 المرآن

ِ اَْلَ  عَْت بِِه اَْلَْرُض أَْو كُلَِّم بِِه اْلَمْوتَى بَْل َّلِل  َجِمٌعًا أَفَلَْم ْمُر }َولَْو أَن  لُْرآنًا سٌَُِّرْت بِِه اْلِجبَاُل أَْو لُّطِ
ُ لََهَدى الن اَس َجِمٌعًا َواَل ٌََزاُل ال ِذٌَن َكفَُروا تُِصٌبُُهْم بِ  ٌََشاُء ّللا  ٌْؤَِس ال ِذٌَن آَمنُوا أَْن لَْو  َما َصنَعُوا ٌَ

                                                             

 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .٘ٗٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (٘)
 .5ٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .5ٕ٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .٘ٗٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖ٘٘/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .5ٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .5ٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
 .5ٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .(ٖٓٔ) الصحٌحة. مرفوعا عمر عن( ٖٕٗٗ) والترمذي ،(2ٖٓ) أحمد. صحٌح(٘ٔ)
 .(ٕٖٙ ش) والنور الهدى سلسلة فتاوى أشرطة فً تعالى هللا رحمه األلبانً الشٌخ أفاده(ٙٔ)



ٕٔٗ 
 

َ اَل ٌُخْ  ِ إِن  ّللا  ًَ َوْعُد ّللا  ({ ]الرعد : ِٖٔلُؾ اْلِمٌعَاَد )لَاِرَعةٌ أَْو تَُحلُّ لَِرٌبًا ِمْن َداِرِهْم َحت ى ٌَؤْتِ
ٖٔ] 

 التفسٌر:
على الكافرٌن الذٌن طلبوا إنزال معجزات محسوسة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌمول لهم:  -تعالى-ٌردُّ هللا 

ولو أن ثمة لرآًنا ٌمرأ، فتزول به الجبال عن أماكنها، أو تتشمك به األرض أنهاًرا، أو ٌحٌا به 
لكان هذا المرآن هو المتصؾ بذلن دون ؼٌره، ولما آمنوا به. بل  -كما طلبوا منن- الموتى وتَُكلَّم

هلل وحده األمر كله فً المعجزات وؼٌرها. أفلم ٌعلم المإمنون أن هللا لو ٌشاء آلمن أهل األرض 
كلهم من ؼٌر معجزة؟ وال ٌزال الكفار تنزل بهم مصٌبة بسبب كفرهم كالمتل واألسر فً 

ن، أو تنزل تلن المصٌبة لرٌبًا من دارهم، حتى ٌؤتً وعد هللا بالنصر علٌهم، إن ؼزوات المسلمٌ
 هللا ال ٌخلؾ المٌعاد.

 سبب النزول:
عن عبد هللا بن عطاء، عن جدته أم عطاء موالة الزبٌر، لالت: أخرج الواحدي بسنده  

أنن نبً ٌوحى إلٌن، وأن سلٌمان لالت لرٌش للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: تزعم  سمعت الزبٌر بن العوام ٌمول:"
سخرت له الرٌح ]والجبال[ ، وأن موسى سخر له البحر، وأن عٌسى كان ٌحًٌ الموتى، فادع 
هللا أن ٌسٌر عنا هذه الجبال، وٌفجر لنا األرض أنهارا فنتخذها محارث فنزرع ونؤكل، وإال فادع 

أن ٌصٌر هذه الصخرة التً تحتن ذهبا هللا أن ٌحًٌ لنا موتانا فنكلمهم وٌكلمونا، وإال فادع هللا 
فننحت منها وتؽنٌنا عن رحلة الشتاء والصٌؾ، فإنن تزعم أنن كهٌبتهم. فبٌنما نحن حوله إذ 
نزل علٌه الوحً، فلما سري عنه لال: والذي نفسً بٌده لمد أعطانً ما سؤلتم، ولو شبت لكان، 

وبٌن أن ٌكلكم إلى ما اخترتم  ولكنه خٌرنً بٌن أن تدخلوا فً باب الرحمة فٌإمن مإمنكم،
ألنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة ]وال ٌإمن مإمنكم[ ، فاخترت باب الرحمة ]وأن ٌإمن 

مإمنكم[ وأخبرنً إن أعطاكم ذلن ثم كفرتم، أنه ٌعذبكم عذابا ال ٌعذبه أحدا من العالمٌن. 
ٌْنَا ثَُموَد النَّالَةَ ُمْبِصَرةً فََظلَُموا فنزلت: }َوَما َمنَعََنا أَْن نُْرِسَل ِباآْلٌَاِت إِالَّ أَْن َكذَّ  لُوَن َوآتَ َب بَِها اأْلَوَّ

بَِها{
ولو أن لرآنا سٌرت به الجبال أو لطعت به األرض }]حتى لرأ ثبلث آٌات[ ، ونزلت:  ،(ٔ)

 .(ٕ)"اآلٌة {،أو كلم به الموتى
لوا للنبً: نح أن لرٌشا لا:"الماسم بن أبى بزة وفً السٌاق نفسه اخرج ابن وهب عن  

عنا هذٌن الجبلٌن، وأنشر لنا موتانا وافجر لنا عٌون ماء، فؤنزل هللا: }ولو أن لرآنا سٌرت به 
 .(ٖ)"الجبال أو لطعت به األرض أو كلم به الموتى{

ٌَِّرْت بِِه اْلِجبَاُل{ ]الرعد : لوله تعالى:  ولو أن ثمة لرآًنا ٌمرأ،  ، أي:"[ٖٔ}َولَْو أَنَّ لُْرآًنا سُ
 .(ٗ)"فتزول به الجبال عن أماكنها

 .(٘)"لو سٌّرت به الجبال لسارت لال أبو عبٌدة: " 
 .(ٙ)"لكان هذا المرآن. فحذؾ اختصارا :أراد لال ابن لتٌبة:" 
، ستسٌر به الجبال لو سٌرت الجبال بمرآن ؼٌر هذا لكان هذا المرآن لال النحاس:" 

 .(2)"بالجواب إذ عرؾ المعنىفاستؽنً عن اللفظ 

                                                             

 .[5٘]اإلسراء : (ٔ)
 مجروحٌن) و[ ٙٙٗ/ ٔ تمرٌب: ]ضعٌؾ األٌلً عمر بن الجبار عبد: ضعٌؾ إسناده، 1ٕٓأسباب النزول: (ٕ)
 ( .1٘ٔ/ ٕ مجروحٌن)

 عبد عن األٌلً عمر بن الجبار عبد طرٌك من ٌعلى أبو رواه: ولال( 1٘/ 2) الزوابد مجمع فً الهٌثمً وذكره
 .الجمهور ضعفهما ولد وثك وكبلهما إبراهٌم بن عطاء بن هللا
 .ٔٗٔ/ٔ(:ص5ٕٖتفسٌر المرآن من الجامع البن وهب) (ٖ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٖٔ/ٔمجاز المرآن: (٘)
 .2ٕٕؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٔمعانً المرآن: (2)



ٖٔٗ 
 

ٌمول تعالى مبٌنا فضل المرآن الكرٌم على سابر الكتب المنزلة: }ولو أن  لال السعدي:" 
 .(ٔ)"لرآنا{ من الكتب اإللهٌة }سٌرت به الجبال{ عن أماكنها

المعنى: ولو أن لرآنا سٌرت به الجبال عن ممارها، وزعزعت عن  لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)"مضاجعها
عَْت بِِه اأْلَْرُض{ ]الرعد : تعالى: لوله  أو تتشمك به األرض  ، أي:"[ٖٔ}أَْو لُّطِ
 .(ٖ)"أنهاًرا
 .(ٗ)"أو لّطعت به األرض لتمطعت لال أبو عبٌدة: " 
 .(٘)"جنانا وأنهارا لال السعدي:أي:" 
 .(ٙ)"حتى تتصدع وتتزاٌل لطعا لال الزمخشري:" 
أو خوطبت به الموتى حتى أجابت  ، أي:"[ٖٔاْلَمْوتَى{ ]الرعد : }أَْو كُلَِّم بِِه لوله تعالى: 

لكان هذا المرآن هو المتصؾ بذلن دون ؼٌره، ولما ، وتكلمت بعد أن أحٌاها هللا بتبلوته علٌها
 .(2)"آمنوا به
 .(1)"لكان هذا المرآنلال السعدي:أي:" 
علٌه  -لو أن لرآنا فعل ذلن به لبل هذا المرآن لفعلناه بمرآن دمحم :ٌمول لال مماتل:" 
 .(5){"بل هلل األمر جمٌعا}ولكنه  شًء أعطٌه رسلً فذلن لوله:  -السبلم
والعرب لد تفعل مثل هذا لعلم المستمع ، أو لّطعت به األرض لتمطعت لال أبو عبٌدة: " 

 : (ٓٔ)]األخطل[به استؽناء عنه واستخفافا فى كبلمهم، لال 
 خبل أّن حٌّا من لرٌش تفضلوا ... على الناس أو أّن األكارم نهشبل

 :(ٔٔ)ولال ]عبد مناؾ ابن ربع الهذلىّ 
 ]الّطعن شؽشؽة والّضرب هٌمعة ... ضرب المعّول تحت األٌّمة العضدا

 وللمسّى أزامٌل وؼمؽمة ... حس الجنوب تسوق الماء والبردا[
 .(ٕٔ)"... شبّل كما تطرد الجّمالة الشردا حتى إذا اسلكوهم فى لتابدة

لكان هذا المرآن لكونه ؼاٌة فً ، فتسمع وتجٌب {،أو كلم به الموتى} لال الزمخشري:" 
تَهُ َخاِشعًا  :التذكٌر ونهاٌة فً اإلنذار والتخوٌؾ، كما لال ٌْ }لَْو أَْنَزْلنَا َهذَا اْلمُْرآَن َعلَى َجبٍَل َلَرأَ

ِ{ ]الحشر :  ًعا ِمْن َخْشٌَِة َّللاَّ لتتلوا علٌهم الذي أوحٌنا } :هذا ٌعضد ما فسرت به لوله ،[ُٕٔمتََصّدِ
 من إرادة تعظٌم ما أوحى إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من المرآن.  {،إلٌن

                                                             

 .1ٔٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .5ٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .1ٔٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .5ٕ٘/ٕلكشاؾ:ا (ٙ)
 ٖٕ٘، والتفسٌر المٌسر:22/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .1ٔٗتفسٌر السعدي: (1)
 .1ٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 العربٌة اللؽة شواهد فً المفصل لمعجم، وا1ٖ٘/ ٕ والخزانة ،1ٕٔ/ ٔ ٌعٌش وابن -. 2ٕٖ دٌوانه(ٓٔ)
:ٙ:51. 
ولوله شؽشؽة: أي ٌدخله  . لال أبو عبٌدة:"ٖٖٔ/ٔالمرآن:، وانظر: مجاز ٕٗ – ٓٗٔ:ٕ: الهذلٌٌن دٌوان(ٔٔ)

وٌخرجه والهٌمعة أن ٌضرب بالحّد من فوق والمعّول: صاحب العالة وهى ظلّة ٌتخذها رعاة البهم بالحجاز إذا 
لبهمه أي ٌمطعه والّدٌمة المطر الضعٌؾ الدابم  فٌمول: فٌعتضد العضد من الشجر، خافت البرد على بهمها

األصوات واحدها أزمل وجمعها أزامل زاد الٌاء اضطرارا والؽماؼم: األصوات التً لم تفهم حّس  واألزامٌل:
 [.ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٔ". ]مجاز المرآن:الجنوب: صوتها لتابدة طرٌك. أسلكوهم وسلكوهم واحد

ً  شرحها وٌنظر  .الهذلٌٌن دٌوان فً أٌضا
 .ٖٖٔ/ٔمجاز المرآن: (ٕٔ)
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ولو أن لرآنا ولع به تسٌٌر الجبال وتمطٌع األرض وتكلٌم الموتى  :ناهولٌل: مع
 وتنبٌههم، لما آمنوا به ولما تنبهوا علٌه كموله ولو أننا نزلنا إلٌهم المبلبكة اآلٌة. 

ولٌل: إن أبا جهل بن هشام لال لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: سٌر بمرآنن الجبال عن مكة حتى تتسع 
كما سخرت لداود علٌه السبلم إن كنت نبٌا كما تزعم، فلست  ا البساتٌن والمطابع،لنا فنتخذ فٌه

بؤهون على هللا من داود. وسخر لنا به الرٌح لنركبها ونتجر إلى الشام ثم نرجع فً ٌومنا، فمد 
شك علٌنا لطع المسافة البعٌدة كما سخرت لسلٌمان علٌه السبلم. أو ابعث لنا به رجلٌن أو ثبلثة 

على هذا: « تمطٌع األرض»ومعنى ، فنزلت ،(ٔ)مات من آبابنا: منهم لصى بن كبلبممن 
. والمعنى: وهم ٌكافرون بالرحمن (ٕ)وعن الفراء: هو متعلك بما لبله، لطعها بالسٌر ومجاوزتها

ولو أن لرآنا سٌرت به الجبال وما بٌنهما اعتراض، ولٌس ببعٌد من السداد. ولٌل لطعت به 
 .(ٖ)" فجعلت أنهارا وعٌونااألرض شممت 
ِ اأْلَْمُر َجِمٌعًا{ ]الرعد : لوله تعالى:  بل هلل وحده األمر كله فً  ، أي:"[ٖٔ}بَْل َّلِلَّ

 .(ٗ)"المعجزات وؼٌرها
 .(٘)"بل جمٌع ذلن األمر كان من هللا لٌس من لبل المرآن :ٌمول لال مماتل:" 
فٌؤتً باآلٌات التً تمتضٌها حكمته، فما بال المكذبٌن ٌمترحون من اآلٌات  لال السعدي:" 

 .(ٙ)"ما ٌمترحون؟ فهل لهم أو لؽٌرهم من األمر شًء؟
إضراب عن  {، بل هلل األمر جمٌعا: }سبحانه -لوله لال الشٌخ علً الطنطاوي:" 

أى: إن  ال ٌعجزها شًء. -انهسبح -مطالبهم المتعنتة إلى بٌان أن األمور كلها بٌد هللا، وأن لدرته
لم تتعلك بما  -سبحانه -ال ٌعجزه أن ٌؤتى بالممترحات التً الترحوها، ولكن إرادته -تعالى -هللا

 .(2)"بعتوهم ونفورهم عن الحك مهما أوتوا من آٌات -سبحانه -الترحوه، لعلمه
ِ اأْلَْمُر َجِمٌعًا{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً    :(1)وجهان، [ٖٔ}َبْل َّلِلَّ

أحدهما: بل هلل المدرة على كل شًء، وهو لادر على اآلٌات التً الترحوها، إال أن علمه بؤن 
 إظهارها مفسدة ٌصرفه. 

والثانً: بل هلل أن ٌلجبهم إلى اإلٌمان، وهو لادر على اإللجاء لوال أنه بنى أمر التكلٌؾ على 
 االختٌار. 

                                                             

 لال الشعبً عن مجالد عن أسامة أبى عن ربٌعة ابن روى ولد السٌاق، بهذا أجده لم لال محمك الكشاؾ:" (ٔ)
 أربعة مسٌرة هذٌن أحسبها -مكة جبلً بٌن فباعد تزعم كما نبٌا كنت إن» وسلم علٌه هللا صلى النبً لرٌش لالت
 احملنا أو نبى، أنن وٌخبرون ٌكلمونا حتى الموتى من آباءنا لنا وابعث ونرعى، فٌها تزرع حتى خمسة أو أٌام
 ولو تعالى هللا فؤنزل. فعلت أنن زعمت كما لٌلة فً ونجًء نذهب حتى الحٌرة، إلى أو الٌمن، إلى أو الشام، إلى
 علٌه هللا صلى لدمحم لالوا لال سعٌد أبى بن عطٌة طرٌك من مردوٌه وابن حاتم أبى ابن وروى اآلٌة -لرآنا أن
 لمومه ٌمطع سلٌمان كان كما األرض لنا لطعت أو فٌها، فنحرث تتسع حتى مكة جبال لنا سٌرت لو»: وسلم
 هللا رسول صاح األلربٌن عشٌرتن وأنذر: نزلت لما» ٌمول العوام بن الزبٌر حدٌث من ٌعلى أبو وروى «الرٌح
 له سخر سلٌمان وأن نبى أنن تزعم: فمالوا وأنذرهم فحذرهم. لرٌش فجاءته لرٌش، آل ٌا: وسلم علٌه هللا صلى
 الجبال هذه عنا ٌسٌر أن هللا فادع. الموتى ٌحٌى كان عٌسى وأن البحر، له سخر موسى وأن والجبال، الرٌح
 ادع أو وٌكلمونا فنكلمهم موتانا لنا ٌحٌى أن هللا ادع أو ونؤكل فنزرع محارث فنتخذها أنهارا األرض لنا وتنفجر
 فلما. الوحى علٌه نزل إذ حوله نحن فبٌنما: لال وٌؽنٌنا منها فننحت ذهبا بجنبن التً الصخرة هذه ٌصبر أن هللا
 ثم ذلن أعطاكم إن أنه أخبرنى ولكن كان شبت ولو سؤلتم ما أعطانى لمد بٌده، نفسً والذي: لال عنه سرى
 ([.ٔ، الهامش)ٖٓ٘/ٕ. ]الكشاؾ:«فنزلت. ٌعذبكم كفرتم
 .ٖٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .5ٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٔٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .1ٕٗ/2التفسٌر الوسٌط: (2)
 .ٖٓ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (1)
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ر كلها بٌد هللا، ما شاء كان وما لم ٌشؤ لم أي بل مرجع األمو لال المراؼً: المعنى:" 
إن هللا لادر على  :وخبلصة ذلن، ٌكن، ومن ٌضلل فبل هادى له، ومن ٌهد فما له من مضل

اإلتٌان بما الترحوه من اآلٌات، لكن اإلرادة لم تتعلك بذلن، لعلمه أن للوبهم ال تلٌن، وال ٌجدى 
 .(ٔ)"هذا فابدة فى إٌمانهم

ُ لََهَدى النَّاَس َجِمٌعًا{ ]الرعد : لوله تعالى:  ٌْؤَِس الَِّذٌَن آَمنُوا أَْن لَْو ٌََشاُء َّللاَّ ، [ٖٔ}أَفَلَْم ٌَ
 .(ٕ)"أفلم ٌعلم المإمنون أن هللا لو ٌشاء آلمن أهل األرض كلهم من ؼٌر معجزة؟ أي:"

 :(ٖ)ولال الشاعر، أي أفلم ٌعلم. وٌمال: هً لؽة للنخع لال ابن لتٌبة:" 
 لهم بالشعب إذ ٌؤسروننً ... ألم تٌؤسوا أنً ابن فارس زهدم ألول 
 .(ٗ)"ألم تعلموا :أي

ٌََزاُل الَِّذٌَن َكَفُروا تُِصٌبُُهْم بَِما َصنَعُوا لَاِرَعةٌ{ ]الرعد : لوله تعالى:  وال  ، أي:"[ٖٔ}َواَل 
 .(٘)"ٌزال الكفار تنزل بهم مصٌبة بسبب كفرهم كالمتل واألسر فً ؼزوات المسلمٌن

تصٌبهم }من لومن-، {الذٌن كفروا}ٌا دمحم {وال ٌزال}ٌمول تعالى ذكره:  لال الطبري:" 
، وهً ما {لارعة}-من كفرهم باهلل، وتكذٌبهم إٌان، وإخراجهم لن من بٌن أظهرهم {بما صنعوا

 .(ٙ)"ٌمرعهم من الببلء والعذاب والنِّمم، بالمتل أحٌاًنا، وبالحروب أحٌانًا، والمحط أحٌانًا
داهٌة تمرع أو مصٌبة تنزل. وأراد أن ذان ال ٌزال ٌصٌبهم  :}لارعة{ لال ابن لتٌبة:" 

 .(2)"من سراٌا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(1)"بؤعمالهم أعمال السوء :أي لال لتادة:" 
كان ال ٌزال ٌبعث  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌمول تصٌبهم بما كفروا باهلل بابمة وذلن أن النبً ولال مماتل:" 
 .(5)"فٌؽٌرون حول مكة فٌصٌبون من أنفسهم، ومواشٌهم، وأنعامهم، فٌها تمدٌم ،سراٌاه
لال:  {،وال ٌزال الذٌن كفروا تصٌبهم بما صنعوا لارعة"}عن ابن عباس، فً لوله:  

"َسِرٌَّة
 ، مثل ذلن.(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)وروي عن سعٌد بن جبٌر .(ٓٔ)
وال ٌزال الذٌن كفروا تصٌبهم بما صنعوا "}لوله: وفً رواٌة أخرى عن ابن عباس،  
 .(ٖٔ)"، ٌمول: عذاٌب من السماء ٌنزل علٌهم}لارعة
، تصاب منهم َسِرٌَّة، أو تصاب منهم {تصٌبهم بما صنعوا لارعة"}عن مجاهد لوله: و 
 .(٘ٔ)"السراٌا، كان ٌبعثهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال مجاهد:". ل(ٗٔ)"مصٌبة
وال ٌزال الذٌن كفروا تصٌبهم بما صنعوا لارعة أو تحل لرٌبًا "}عكرمة، فً لوله:  عن 
، أنت ٌا {أو تحل، }، لال: نزلت بالمدٌنة فً سراٌَا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلَّم{من دارهم

 .(ٔ){"لرٌبًا من دارهم}دمحم

                                                             

 .٘ٓٔ/ٖٔتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 مجاز عن نمبل ٖٓٔ/ٖٔ الطبري وتفسٌر ٕٖٖ/ٔ المرآن مجاز فً كما الٌربوعً، وثٌل بن لسحٌم البٌت(ٖ)

 .1ٗٔ المرآن مشكل تؤوٌل فً أخرى كتب من وتخرٌجه شرحه وانظر 2ٗٔ/1 اللسان فً له وهو. المرآن
 .1ٕٕ-2ٕٕؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
(ٙ) . 
 .1ٕٕؼرٌب المرآن: (2)
 .1٘ٗ/ٙٔ(:صٖٕٔٗٓأخرجه الطبري) (1)
 .1ٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٙ٘ٗ/ٙٔ(:ص1ٕٔٗٓأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1٘ٗ/ٙٔ(:ص5ٕٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5٘ٗ/ٙٔ(:صٖٖٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 . 2٘ٗ/ٙٔ(:صٖٕٕٗٓأخرجه الطبري)(ٖٔ)
 .1٘ٗ/ٙٔ(:صٕٕٗٗٓأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .5٘ٗ/ٙٔ(:صٖٕٗٗٓأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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 .(ٕ)"، لال: َولٌِعة{لارعة"}عن لتادة: و 
 .(ٖ)"لارعة من العذاب ولال ابن زٌد:" 
أو تنزل تلن المصٌبة لرًٌبا  ، أي:"[ٖٔ}أَْو تَُحلُّ لَِرٌبًا ِمْن َداِرِهْم{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"من دارهم
 .(٘)"بجٌشن وأصحابن {،لرٌبًا من دارهم}ٌمول: أو تنزل أنت لال الطبري:" 
 ، وجهان:[ٖٔ}أَْو تَُحلُّ لَِرٌبًا ِمْن َداِرِهْم{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  

 .(ٙ)أحدهما : أو تحل المارعة لرٌباً من دارهم، لاله الحسن
، (5)، ومجاهد(1)، وسعٌد بن جبٌر(2)الثانً : أو تحل أنت ٌا دمحم لرٌباً من دارهم، لاله ابن عباس

 .(ٕٔ)بن أبً نجٌح ، وعبدهللا(ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)ولتادة
 .(ٖٔ)"ٌعنً: نزول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بهم ولتالَه إٌاهم لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)"لرٌبٌن« الحدٌبٌة»أو تنزل ٌا دمحم بحضرتهم ٌوم  :ٌمول ولال مماتل:" 
ِ{ ]الرعد : لوله تعالى:  ًَ َوْعُد َّللاَّ حتى ٌؤتً وعد هللا بالنصر  ، أي:"[ٖٔ}َحتَّى ٌَؤِْت
 .(٘ٔ)"علٌهم
الذي وعدن فٌهم، وذلن ظهوُرن علٌهم وفتُحن أرَضهْم، ولهْرن إٌاهم لال الطبري:أي:" 
 .(ٙٔ)"بالسٌؾ
 .(2ٔ)"، لال: فتح مكة{حتى ٌؤتً وعد هللا} " :عن ابن عباس 
 .(1ٔ)"لال: الفتح {،حتى ٌؤتً وعد هللا"}عن مجاهد: لوله:  
 .(5ٔ)"ووعُد هللا: فتُح مكة لال لتادة:" 
 .(ٕٓ)"لال: ٌوم المٌامة {،حتى ٌؤتً وعد هللا"}الحسن، فً لوله: وعن  
َ اَل ٌُْخِلُؾ اْلِمٌعَاَد{ ]الرعد : لوله تعالى:  ال ٌخلؾ وعده لرسله إن هللا  ، أي:"[ٖٔ}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٕٔ)"وأولٌابه بنصرهم على أعدابه
ٌمول: إن هللا منجزن، ٌا دمحم ما وعدن من الظهور علٌهم، ألنه ال ٌخلؾ  لال الطبري:" 
 .(ٕٕ)"وعده

                                                                                                                                                                              

 .2٘ٗ/ٙٔ(:صٕٕٔٗٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5٘ٗ-1٘ٗ/ٙٔ(:صٖٖٕٗٓ)أخرجه الطبري (ٕ)
 .5٘ٗ/ٙٔ(:صٖٕٙٗٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
(٘) . 
 ٓٙٗ-5٘ٗ/ٙٔ(:ص1ٖٕٗٓ(، )2ٖٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري)  (ٙ)
 .ٙ٘ٗ/ٙٔ(:ص1ٕٔٗٓاانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1٘ٗ/ٙٔ(:صٖٕٓٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1٘ٗ-2٘ٗ/ٙٔ(:صٕٕٗٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1٘ٗ/ٙٔ(:صٖٕٔٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2٘ٗ/ٙٔ(:صٕٕٕٗٓ )-(ٕٕٔٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1٘ٗ/ٙٔ(:صٕٕ٘ٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 . 2٘ٗ/ٙٔ(:صٖٕٕٗٓأخرجه الطبري)(ٖٔ)
 .1ٖٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
(ٔٙ) . 
 .ٙ٘ٗ/ٙٔ(:ص1ٕٔٗٓأخرجه الطبري) (2ٔ)
 .1٘ٗ/ٙٔ(:صٕٕٗٗٓأخرجه الطبري) (1ٔ)
 .1٘ٗ/ٙٔ(:صٖٕٔٗٓأخرجه الطبري) (5ٔ)
 .ٓٙٗ/ٙٔ(:ص5ٖٕٗٓأخرجه الطبري) (ٕٓ)
 .22/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
(ٕٕ) . 
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 الفوابد:
 عظمة المرآن الكر ٌم وبٌان فضله. -ٔ
 .انمٌاد الجمادات لعظمة المرآن -ٕ
 عن خارج أمر هو وٌهتدون وٌجٌبون ٌسمعون بحٌث الموتى تكلٌم أن اآلٌة من ٌفهم -ٖ

 .الكرٌم المرآن لؽٌر ٌكون ال فهو كان إن بل األصل،
 توعد الرب تعالى الكافرٌن بالموارع فً الدنٌا إلى ٌوم المٌامة. -ٗ
حك العباد على هللا معناه أنه متحمك ال محالة، ألنه لد وعدهم ذلن جزاء لهم على أن  -٘

َ ال ٌُْخِلُؾ اْلِمٌعَاَد{ ، ]آل عمران، من اآلٌة ، والّرعد، من 5توحٌده، ووعده حك، }إِنَّ َّللاَّ
 [ .ٖٔاآلٌة: 

 المرآن
ٌَْؾ َكاَن ِعمَاِب ) ٌُْت ِلل ِذٌَن َكفَُروا ثُم  أََخْذتُُهْم فََك ({ ]الرعد ٕٖ}َولَمَِد اْستُْهِزَئ بُِرسٍُل ِمْن لَْبِلَن فَؤَْملَ

 :ٖٕ] 
 التفسٌر:

فلمد َسِخَرْت أمم من لبلن برسلهم، فبل تحزن  -أٌها الرسول-وإذا كانوا لد سخروا من دعوتن 
 أمهلُت الذٌن كفروا، ثم أخذتُهم بعمابً، وكان عمابًا شدًٌدا.فمد 

 سبب النزول:
أخبروا لومهم بنزول العذاب علٌهم فً الدنٌا فكذبوهم واستهزءوا منهم بؤن  لال مماتل:" 

ي ٌعز -تعالى -كفار مكة استهزءوا منه فؤنزل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -فلما أخبر النبً، العذاب لٌس بنازل بهم
 .(ٔ){"ولمد استهزئ برسل من لبلن:}لٌصبر على تكذٌبهم إٌاه بالعذاب  -علٌه السبلم -نبٌه

وإذا كانوا لد سخروا  ، أي:"[ٕٖ}َولَمَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن لَْبِلَن{ ]الرعد : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"فلمد َسِخَرْت أمم من لبلن برسلهم -أٌها الرسول-من دعوتن 
}ولمد استهزئ برسل من لبلن{  -مثبتا له ومسلٌا-ٌمول تعالى لرسوله  لال السعدي:" 

 .(ٖ)"فلست أول رسول كذب وأوذي
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا دمحم إن ٌستهزئ هإالء المشركون من  لال الطبري:" 

لن وامض ألمر ربن فً لومن وٌطلبوا منن اآلٌات تكذًٌبا منهم ما جبتهم به، فاصبر على أذاهم 
 .(ٗ)"إنذارهم، واإلعذار إلٌهم، فلمد استهزأت أمٌم من لبلن لد َخلَت فمضْت بُرسِلً

ٌمول: ولمد استهزأ برسل من لبلن لومهم؛ كما استهزأ بن لومن،  لال الماترٌدي:" 
 .(٘)"لٌصبر على تكذٌبهم -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌعزي نبٌه 
طلب الهزء، ولد كان الكفار ٌسؤلون هذه األشٌاء عن «: االستهزاء» لال السمعانً:" 

طرٌك االستهزاء، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة تسلٌة للنبً، معناه: ولمد استهزئ برسل من لبلن 
 .(ٙ)"ٌعنً: كما استهزءوا بن، فمد استهزئ برسل من لبلن

ٌُْت ِللَِّذٌَن َكَفُروا ثُمَّ أَ لوله تعالى:  أمهلتهم وتركتهم فً  ، أي:"[َٕٖخْذتُُهْم{ ]الرعد : }فَؤَْملَ
 .(2)"أمٍن َوَدعة ثم أخذتهم بالعذاب

أي: أمهلتهم مدة حتى ظنوا أنهم ؼٌر معذبٌن. }ثم أخذتهم{ بؤنواع  لال السعدي:" 
 .(1)"العذاب

                                                             

 .1ٖٓ/ٕتفسٌر ممال بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٔٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٓٙٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (٘)
 .5٘/ٖالتفسٌر: (ٙ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٔٗتفسٌر السعدي: (1)
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معناه: فؤمهلت وأطلت المدة لهم، ومنه الملوان وهو اللٌل والنهار.  لال السمعانً:" 
 .(ٔ)"ولوله: }ثم أخذتهم فكٌؾ كان عماب{ معناه: ثم أخذتهم فً الدنٌا بالمتل، وفً اآلخرة بالنار

ثم أخذتهم } ،للذٌن كفروا فلم أعجل علٌهم بالعموبة فؤمهلت :ٌعنى لال مماتل:" 
 .(ٕ){"بالعذاب
 .(ٖ)"أمهلتهم وأطلت لهم :أي لتٌبة:"لال ابن  
فؤطلُت لهم فً الَمَهل، ومددت لهم فً األَجل، ثم أحللُت بهم عذابً  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"ونممتً حٌن تماَدْوا فً ؼٌِّهم وَضبللهم
 .(٘)"لٌتمادوا فً معاصً هللا"لال ابن عباس:  
ٌَْؾ َكاَن ِعمَاِب{ ]الرعد : لوله تعالى:  فكٌؾ كان عمابً لهم على الكفر  ، أي:"[ٕٖ}فََك
 .(ٙ)"والتكذٌب؟
 .(2)"عذاب :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(1)"فكٌؾ كان ]عمابً[ لهم لال السمعانً:" 
ألم أذلهم ألٌم العذاب،  فانظر كٌؾ كان عمابً إٌاهم حٌن عالبتهم، لال الطبري:" 

 .(5)"وأجعلهم عبرةً ألولً األلباب؟
أصنع بمشركً  ما صنعت بمن استهزأ برسلً، كذلنٌرٌد كٌؾ رأٌت ": سلال ابن عبا

 .(ٓٔ)"لومن
كان عمابا شدٌدا وعذابا ألٌما، فبل ٌؽتر هإالء الذٌن كذبون واستهزإوا  لال السعدي:" 

 .(ٔٔ)"بن بإمهالنا، فلهم أسوة فٌمن لبلهم من األمم، فلٌحذروا أن ٌفعل بهم كما فعل بؤولبن
ٌَُت لفبلن، إذا أطلت له فً الَمَهل،  ٌمال منه:فً كبلم العرب، اإلطالة، « اإلمبلء»و  أْمل
ٌُْت حبٌبًا، ولذلن لٌل للٌل والنهار: الُمبلوة من الدهر، ومنه لولهم: ومنه: الَمَلَوان لطولهما،  تََملَّ

 :(ٕٔ)كما لال ابن ُممبل
ٌَْها ِباْلبِلَى الَملََوا ِ بِالسَّبَُعاِن ... أَلَحَّ َعلَ ًّ  ِن أاَل ٌَا ِدٌَاَر اْلَح

 : (ٖٔ)الطرماح، كما لال  ولٌل للَخْرِق الواسع من األرض:َمبل
ٌَا ِبالَمبل الُمتَباِطِن  َوا  فَؤَْخَضَل ِمْنَها كُلَّ بَاٍل َوَعٌٍِّن ... َوِجٌُؾ الرَّ

 .(ٗٔ)لطول ما بٌن طرفٌه وامتداده
، عما ٌلمى من سفهاء لومه من -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال المفسرون: اآلٌة تسلٌة للنبً  لال الواحدي:" 

الكفر واالستهزاء، بؤنه لد لٌل ألنبٌاء لبلن مثل هذا، فاصبر كما صبروا حتى أذٌك المستهزبٌن 
 .(٘ٔ)"بن العذاب األلٌم كسُّنتً فً الكذابٌن المستهزبٌن

                                                             

 .5٘/ٖالتفسٌر: (ٔ)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٕٕؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .ٓٙٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖ٘/ٕٔحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: (٘)
 .22/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5٘/ٖالتفسٌر: (1)
 .ٔٙٗ-ٓٙٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖ٘-2ٖ٘/ٕٔحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: (ٓٔ)
 .1ٔٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٖٖ٘دٌوانه: (ٕٔ)
 واللسان ،ٕٙ٘: األنباري ابن وأضداد ،52ٔ ،ٗٗ: السكٌت وابن األصمعً واضداد ،1ٙٔ: دٌوانه(ٖٔ)
 .(عٌن)
 .ٔٙٗ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٖ٘/ٕٔالتفسٌر البسٌط: (٘ٔ)
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 الفوابد:
 ل ولكن ال ٌهمل بل ٌإاخذ وٌعالب.هللا هلالج لج ٌملً وٌمه -ٔ
 عظمة جرم اإلستهزاء بشًء من دٌن هللا. -ٕ
 ذم هإالء المستهزبٌن بدٌن هللا، وتوعدهم بؤشد الوعٌد. -ٖ
 المرآن

وهُْم أَْم تُنَبِّبُونَهُ بِمَ  ِ ُشَرَكاَء لُْل َسمُّ اَل ٌَْعلَُم ا }أَفََمْن هَُو لَابٌِم َعلَى كُّلِ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َوَجعَلُوا َّلِل 
ٌَِّن ِلل ِذٌَن َكفَُروا َمْكُرهُْم َوُصدُّوا َعِن الس بٌِِل َوَمْن ٌُضْ  ُ فًِ اَْلَْرِض أَْم بَِظاِهٍر ِمَن اْلمَْوِل بَْل ُز ِلِل ّللا 

 [ٖٖ({ ]الرعد : ٖٖفََما لَهُ ِمْن َهاٍد )
 التفسٌر:

د، أم هذه المخلولات العاجزة؟ أفمن هو لابم على كل نفس ٌُحصً علٌها ما تعمل، أحك أن ٌعب
: اذكروا أسماءهم -أٌها الرسول-جعلوا هلل شركاء ِمن َخْلمه ٌعبدونهم، لل لهم  -من جهلهم-وهم 

وصفاتهم، ولن ٌجدوا من صفاتهم ما ٌجعلهم أهبل للعبادة، أم تخبرون هللا بشركاء فً أرضه ال 
ون لهم حمٌمة. بل حسَّن الشٌطان ٌعلمهم، أم تسمونهم شركاء بظاهر من اللفظ من ؼٌر أن ٌك

للكفار لولهم الباطل وصدَّهم عن سبٌل هللا. وَمن لم ٌوفِّمه هللا لهداٌته فلٌس له أحد ٌهدٌه، وٌوفمه 
 إلى الحك والرشاد.

أفمن هو لابم  ، أي:"[ٖٖ}أَفََمْن هَُو لَابٌِم َعلَى ُكّلِ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"على كل نفس ٌُحصً علٌها ما تعمل، أحك أن ٌعبد، أم هذه المخلولات العاجزة؟

ُب الذي هو دابٌم ال ٌَبٌُد وال ٌَْهِلن، لابم بحفظ  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره: أفَالرَّ
هم، ال ٌَْعُزب أرزاق جمٌع الَخْلك، متضمٌن لها، عالٌم بهم وبما ٌكسبُونه من األعمال، رلٌٌب علٌ

عنه شًء أٌنما كانوا، َكمن هو هالن بابٌِد ال ٌَسَمع وال ٌُبصر وال ٌفهم شٌبًا، وال ٌدفع عن نفسه 

ا، وال ٌَْجلب إلٌهما نفعًا؟ كبلهما َسواٌء؟ ن ٌعبده ُضرا  وال َعمَّ
أفمن هو لابم على كل }وحذؾ الجواب فً ذلن فلم ٌَمُل، ولد لٌل لال اإلمام الطبري: "

: ككذا وكذا، اكتفاًء بعلم السامع بما ذََكر عما ترن ِذْكره. وذلن أنه لما لال جل {بما كسبت نفس
، عُِلَم أن معنى الكبلم: كشركابهم التً اتخذوها آلهًة. كما لال {َوجعلُوا هلل شَُركاء}ثناإه: 
 : (ٕ)الشاعر

ٌَْن لَِصٌٍر ِشْبُرهُ تِنْ  ٌِّْرِت أُمَّ َعاِل ... بَ  بَالِ تََخٌَِّري ُخ

                                                             

 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 إحسان أخرجه طوٌل، حدٌث فً ٗٙٔ: ٕٓ األؼانً صاحب رواه رجز من هو المتال الكبلبً، انظر: (ٕ)

 اختبلؾ مع ،( رمل) اللسان علٌه وٌزاد ،ٖٔٔ: فً والتخرٌج ،1ٖ: الكبلبً المتال شعر من جمعه فٌما عباس
 فكان الحً، أشراؾ من لرجل زوجة كانت معاوٌة، بن نصر بنً من امرأة ،"عالٌة" هً ،"عال أم." رواٌته فً
ٌَِّري: * األؼانً ورواٌة أشعاره، فً بها ٌنسب المتال ٌِّْرتِ  تََخ َجالِ  فً ُخ  * الّرِ
 * َعالِ  أُمَّ  نَْطُرقُ  لَعَلَّنَا: * لبله ألن
 .خطؤ وهو ،"شده لصٌر:" المطبوع وفً
 .الخلك متمارب: الزمخشري ولال الخطو، متمارب كان إذا ،"الشبر لصٌر فبلن:" وٌمال
هُ : البٌت هذا وبعد. المصٌر ،"التنبال" و". باعه لصٌر:" األؼانً ورواٌة ٌْنَ  تَبٌِتُ ...  الِجَمالِ  َراِعٌَةُ  َوأُمُّ  المَتِّ  بَ
 والِجعَالِ 
قٍ : األخٌلة لٌلى لول شرح فً البكري لال الممٌص، وهو السربال، ممزق ،"السربال منخرق"   َعْنهُ َوُمَخرَّ

 َسِمٌَما الَحٌَاء ِمنَ  البٌُُوتِ  َوْسطَ ...  تََخالُهُ  المَِمٌصُ 
 عندي واألجود. فٌكسوها ثٌابه بجٌد ٌإثر أنه: والثانً له، العفاة جذب إلى إشارة ذلن أن: أحدهما لوالن، فٌه
 مبلزم ممٌم ؼٌر ألنه تبلى، ثٌاب فً ٌزال فبل بٌنهما، ٌعالب والؽزو، لؤلسفار مبلزم بؤنه الرجل ٌمدحون أنهم
 َعمٍّ  َكِرٌمُ : للت ما ٌإٌد وهو البٌت، هذا وبعد. والبؤس الكرم خبلبك من وذلن ثٌابًا، ٌستجد أن ٌبالى فبل للحً،
 َمالِ  وُمِفٌدُ  َمالٍ  متِْلؾُ ...  َخالِ  َوَكِرٌمُ 
ٌَاِلً آِخرَ  تََزالُ  َوال  النَِّمالِ  فً تَْعثُرُ  لَلُوُصهُ ...  اللَّ
 المناللة، ،"النمال" و. تسرع أي ،"ترمل" و". النمال فً ترمل نالته:" اللسان ورواٌة. مال مستفٌد ،"مال مفٌد" و

 .سرعتها من وذلن ٌدٌها مواضع رجلٌها تضع أن وهً
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ْربَاِل ... َوال ٌََزاُل آِخَر اللٌَّاِلً  أَذَاَن أَْم ُمْنَخِرُق الّسِ
 ُمتِْلَؾ َماٍل َوُمِفٌَد َماِل 

ولم ٌمل ولد لال:"َشْبُرهُ تِْنبَال"، وبٌن كذا وكذا، اكتفاء منه بموله:"أذاَن أم منخرق 
 .(ٔ)"السربال"، وداللة الخبر عن المنخرق السربال على مراده فً ذلن

، ثبلثة وجوه من [ٖٖ}أَفََمْن هَُو لَابٌِم َعَلى ُكّلِ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  
 التفسٌر:

 .(ٕ)أحدها : أنهم المبلبكة الذٌن وكلوا ببنً آدم ، حكاه الماوردي عن الضحان
، وابن (٘)، ولتادة(ٗ)ن، والضحا(ٖ)الثانً : هو هللا المابم على كل نفس بما كسبت، لاله ابن عباس

 .(ٙ)جرٌج
ٌعنً بذلن نفسه، ٌمول: هو معكم أٌنما كنتم، فبل ٌعمل عامل إال وهللا  لال ابن عباس:" 
 .(2)"وٌمال: هم المبلبكة الذٌن ُوِكلوا ببنً آدم، حاِضُره
، وعلى رزلهم وعلى {أفمن هو لابم على كل نفس بما كسبت"}ابن جرٌج:  عن 

 .(1)"لابم، وهم عبٌدي،  ثم جعلوا لً شُركاء طعامهم، فؤنا على ذلن
 .(5)"هللا لابم على كل بر وفاجر :ٌمول لال مماتل:" 
هو هللا المابم على كل نفس بما كسبت ٌؤخذها بما جنت وٌثٌبها بما  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٓٔ)"أحسنت

 .(ٔٔ)الثالث : أنها نفسه. ذكره الماوردي
إن هللا لابم علٌن فً سرن وعبلنٌتن وحركاتن وسكونن ال تؽٌب عنه  لال التستري:" 

[ . ولال: ما ٌكون من ٖٖطرفة عٌن، كما لال: أفمن هو لابم على كل نفس بما كسبت ]الرعد: 
 [ اآلٌة، ولال:2نجوى ثبلثة إال هو رابعهم ]المجادلة: 

الملب، فؤخبر أنه ألرب [ وهو العرق الذي فً جوؾ ٙٔونحن ألرب إلٌه من حبل الورٌد ]ق: 
إلى الملب من ذلن العرق. فإذا علمت ذلن، ٌنبؽً أن تستحً منه، وما هاج فً الملب شًء مما 
تهوى النفس. فذكر العبد لٌام هللا عز وجل علٌه، فتركه إال دخل للبه من علم حاله ما لو لسم ما 

 -(ٕٔ)شار إلٌه مالن بن أنسأعطى ذلن العبد على أهل المدٌنة لسعدوا جمٌعا وفازوا به، ولد أ
لٌس العلم بكثرة الرواٌة، إنما العلم نور ٌجعله هللا فً »حٌث لال:  -رضً هللا عنهما

 .(ٗٔ)"(ٖٔ)«الملب

                                                             

 .ٖٙٗ-ٕٙٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٗٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٗٙٗ/ٙٔ(:صٕٕٗٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٗٙٗ/ٙٔ(:صٕٗٗٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٙٗ-ٖٙٗ/ٙٔ(:صٕٔٗٗٓ )-(ٕٓٗٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٗٙٗ/ٙٔ(:صٖٕٗٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٗٙٗ/ٙٔ(:صٕٕٗٗٓأخرجه الطبري) (2)
 .ٗٙٗ/ٙٔ(:صٖٕٗٗٓأخرجه الطبري) (1)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .1ٕٕؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .ٗٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 وإلٌه األربعة، األبمة وأحد الهجرة، دار إمام( : هـ 25ٔ -5ٖ) الحمٌري األصبحً مالن بن أنس بن مالن(ٕٔ)

 .(2ٕ٘/ ٘ األعبلم. )الموطؤ كتبه أشهر من. المالكٌة تنسب
 إبراهٌم إلى نسب المول من األول والشطر ٖٕٖ/ ٖٔ النببلء أعبلم وسٌر ،25ٔ/ ٕ الصفوة صفوة(ٖٔ)

 من األول الشطر نسب كما ،( واستعمله العلم اتبع من العالم إنما: )وبعده ،5ٕٗ/ ٕ اإلٌمان شعب فً الخواص
 .(الخشٌة العلم ولكن: )وبعده ،ٖٔٔ/ ٔ الحلٌة فً هللا عبد إلى المول
 .2٘تفسٌر التستري: (ٗٔ)
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وهُْم{ ]الرعد : لوله تعالى:  ِ شَُرَكاَء لُْل َسمُّ  -من جهلهم-وهم  ، أي:"[ٖٖ}َوَجعَلُوا َّلِلَّ
: اذكروا أسماءهم وصفاتهم، ولن -أٌها الرسول-جعلوا هلل شركاء ِمن َخْلمه ٌعبدونهم، لل لهم 
 .(ٔ)"ٌجدوا من صفاتهم ما ٌجعلهم أهبل للعبادة

ْوهم آلهًة لكذبَوا ولالوا فً ذلن ؼٌر الحك، ألن هللا واحٌد لٌس له  لال الضحان:"  ولو سمَّ
 .(ٕ)"شرٌن
وهم كذبوا ولالوا فً ذلن َما ال ٌعلم هللا، َما من إله ؼٌر هللا،  جرٌج:"لال ابن   ولو َسمَّ
 .(ٖ){"أم تنببونه لما ال ٌعلم فً األرض}فذلن لوله: 
وهُْم{ ]الرعد : وفً لوله تعالى:}   :(ٗ)، وجهان[ٖٖلُْل َسمُّ

 أحدهما : لل سموهم آلهة على وجه التهدٌد .
 لٌعلموا أنهم ال ٌجوز أن ٌكونوا آلهة .الثانً : ٌعنً لل صفوهم 

أم تخبرون هللا  ، أي:"[ٖٖ}أَْم تَُنبِّبُونَهُ بَِما اَل ٌَْعلَُم فًِ اأْلَْرِض{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(٘)"بشركاء فً أرضه ال ٌعلمهم

أم تسمونهم شركاء بظاهر من  ، أي:"[ٖٖ}أَْم بَِظاِهٍر ِمَن اْلمَْوِل{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"اللفظ من ؼٌر أن ٌكون لهم حمٌمة

 .(2)"مسموع، وهو فً الحمٌمة باطٌل ال صحة له لال الطبري:أي: " 
 ، خمسة وجوه:[ٖٖ}أَْم بَِظاِهٍر ِمَن اْلمَْوِل{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  

 :(5)الشاعر، ومنه لول (1)أحدها : معناه: بباطل من المول ، لاله لتادة
 أَعٌّرتنا ألبانها ولحومها....وذلن عاٌر ٌا ابن رٌطة ظاهر

 أي: بالحل .
 .(ٓٔ)الثانً : بظن من المول ، وهو لول مجاهد

 .(ٔٔ)، لاله الضحانبباطل من المول وكذبالثالث : 
 .(ٕٔ)الرابع : أن الظاهر من المول هو المرآن ، لاله السدي

حجة ٌظهرونها بمولهم ، وٌكون معنى الكبلم : أتخبرونه والخامس: أن ٌكون الظاهر من المول 
 .(ٖٔ)بذلن مشاهدٌن أم تمولون محتّجٌن. أفاده الماوردي

بل  ، أي:"[َٖٖوُصدُّوا َعِن السَّبٌِِل{ ]الرعد :  }َبْل ُزٌَِّن ِللَِّذٌَن َكَفُروا َمْكُرهُمْ لوله تعالى: 
 .(ٗٔ)"حسَّن الشٌطان للكفار لولهم الباطل وصدَّهم عن سبٌل هللا

مول تعالى ذكره: ما هلل من شرٌن فً السموات وال فً األرض، ولكن ٌ لال الطبري:" 
 .(ٔ)"ُزٌِّن للمشركٌن الذي ٌدعون من دونه إلًها، َمْكُرهم، وذلن افتراإهُم وكذبهم على هللا

                                                             

 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٙٔ(:صٕ٘ٗٗٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖ٘ٙ/ٙٔ(:ص2ٕٗٗٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٗٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٙٙٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٙٙٗ/ٙٔ(:صٕٓ٘ٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
، المرآن مشكبلت معانى فى البرهان باهر، وٗٔٔ/ٖالبٌت ؼٌر منسوب فً: النكت والعٌون: (5)

، ٕٓٔ/ٖ، وفتح المدٌر للشوكانً: 5ٖٗ/ٙ، والبحر المحٌط:ٖٕٖ/5، وتفسٌر المرطبً:2ٖ٘/ٕللنٌسابوري:
 .وؼٌرها
 .ٙٙٗ/ٙٔ(:ص1ٕٗٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٙٙٗ/ٙٔ(:صٕٔ٘ٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .٘ٔٔ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .٘ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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 .(ٕ)"، لال: لولهم{للذٌن كفروا مكرهمبل زٌن "}عن مجاهد لوله:  
، بضم"الصاد"، بمعنى: وصدَّهم هللا « َوُصدُّوا عن السَّبٌِلِ »عامة لََرأة الكوفٌٌن: ولرأت  

 .(ٖ)عن سبٌله لكفرهم به
ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد{ ]الرعد : لوله تعالى:  وَمن لم ٌوفِّمه هللا  ، أي:"[ٖٖ}َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ

 .(ٗ)"لهداٌته فلٌس له أحد ٌهدٌه، وٌوفمه إلى الحك والرشاد
ٌمول تعالى ذكره: ومن أضلَّه هللا عن إصابة الحك والهدى بخذالنه إٌاه،  لال الطبري:" 

 فما له أحٌد ٌهدٌه إلصابتهما، ألن ذلن ال ٌُنَال إال بتوفٌك هللا ومعونته، وذلن بٌد هللا وإلٌه ُدون
 .(٘)"كل أحد سواه
 .(ٙ)"ألنه لٌس ألحد من األمر شًء لال السعدي:" 
 الفوابد:
تمرٌر التوحٌد إذ األصنام ال تحفظ وال ترزق وال تحاسب وال تجزي، وهللا هو المابم  -ٔ

 على كل نفس فهو اإلله الحك وما عداه فآلهة باطلة ال حمٌمة لها إال مجرد أسماء.
 نتٌجة تزٌٌن الشٌطان لهم ذلن فصدهم عن السبٌل.استمرار الكفار على كفرهم هو  -ٕ
 .إجماع األمة بؤن أفعال العباد والعة بمدرة هللا تعالى وإرادته -ٖ
 المرآن

ِ ِمْن َواٍق ) ْنٌَا َولَعَذَاُب اآْلِخَرِة أََشكُّ َوَما لَُهْم ِمَن ّللا  ({ ]الرعد : ٖٗ}لَُهْم َعذَاٌب فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ
ٖٗ] 

 التفسٌر:
لهإالء الكفار الصادٌن عن سبٌل هللا عذاب شاق فً الحٌاة الدنٌا بالمتل واألسر والخزي، 

 ولَعذابهم فً اآلخرة أثمل وأشد، ولٌس لهم مانع ٌمنعهم من عذاب هللا.

ٌَا{ ]الرعد : لوله تعالى:  ْن ٌَاِة الدُّ لهإالء الكفار الصادٌن  ، أي:"[ٖٗ}لَُهْم َعذَاٌب فًِ اْلَح
 .(2)" عذاب شاق فً الحٌاة الدنٌا بالمتل واألسر والخزيعن سبٌل هللا
ٌمول تعالى ذكره، لهإالء الكفار الذٌن َوَصؾ صفَتَهم فً هذه السورة،  لال الطبري:" 

 .(1)"عذاٌب فً الحٌاة الدنٌا بالمتل واإلسار واآلفاِت التً ٌُصٌبهم هللا بها
ذكر تعالى عماب الكفار وثواب األبرار : فمال بعد ، إخباره عن حال  لال ابن كثٌر:" 
ْنٌَا {كٌن وما هم علٌه من الكفر والشرن:المشر بؤٌدي المإمنٌن أي: ،} لَُهْم َعذَاٌب فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ

 .(5)"لتبل وأسرا
{ ]الرعد : لوله تعالى:  ولَعذابهم فً اآلخرة أثمل  ، أي:"[ٖٗ}َولَعَذَاُب اآْلِخَرِة أََشكُّ
 .(ٓٔ)"وأشد

 .(ٔٔ)"من عذاب الدنٌا لشدته ودوامه لال السعدي:أي:" 
ٌمول: ولتعذٌُب هللا إٌاهم فً الدار اآلخرة أشدُّ من تعذٌبه إٌَّاهم فً  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"الدنٌا

                                                                                                                                                                              

 .2ٙٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٙٗ/ٙٔ(:صٕٕ٘ٗٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٙٗ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٙٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٔٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٙٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .٘ٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٔٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .1ٙٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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أي : من هذا بكثٌر  {،أشك}أي : المّدَخر لهم مع هذا الخزي فً الدنٌا ،  لال ابن كثٌر:" 
وهو كما  ،(ٔ)«إن عذاب الدنٌا أهون من عذاب اآلخرة»، كما لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للمتبلعنٌن : 

لال ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، فإن عذاب الدنٌا له انمضاء ، وذان دابم أبدا فً نار هً 
شدته ، كما لال تعالى : } فٌََْوَمبٍِذ ال بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفا ، ووثاق ال ٌتصور كثافته و

ُب َعذَابَهُ أََحٌد َوال ٌُوثُِك َوثَالَهُ أََحٌد { ]الفجر :  [ ولال تعالى : } َبْل َكذَّبُوا بِالسَّاَعِة ٕٙ،  ٌُٕ٘عَذِّ
وا لََها تََؽًٌُّظا َوَزفًٌِرا َوإِذَا أُْلمُوا َوأَْعتَْدنَا ِلَمْن َكذََّب ِبالسَّاَعِة َسِعًٌرا إِذَا َرأَتُْهْم ِمْن َمَكاٍن َبِعٌٍد َسِمعُ 

ٌَْوَم ثُبُوًرا َواِحًدا َواْدعُوا ثُبُوًرا  نٌَِن َدَعْوا هَُناِلَن ثُبُوًرا ال تَْدعُوا اْل ٌِّمًا ُمَمرَّ َكثًٌِرا لُْل ِمْنَها َمَكاًنا َض
ٌٌْر أَْم َجنَّةُ اْلُخْلِد الَّتًِ ُوِعَد اْلُمتَّمُوَن كَ   .(ٕ)"[٘ٔ - ٔٔاَنْت لَُهْم َجَزاًء َوَمِصًٌرا { ]الفرلان : أَذَِلَن َخ

ِ ِمْن َواٍق{ ]الرعد : لوله تعالى:  ولٌس لهم مانع ٌمنعهم من  ، أي:"[ٖٗ}َوَما لَُهْم ِمَن َّللاَّ
 .(ٖ)"عذاب هللا
ٌمول تعالى ذكره: وما لهإالء الكفار من أحٍد ٌمٌهم من عذاب هللا إذا  لال الطبري:" 

ًٌّ وال نصٌٌر، ألنه هلالج لج ال ٌعادُّه أحٌد فٌمهره، فٌتَخلََّصه من عذابه بالمهر،  عذَّبهم، ال َحِمٌٌم وال ول
لبل وال ٌشفع عنده أحٌد إال بإذنه، ولٌس ٌؤذن ألحد فً الشفاعة لمن كفر به فمات على كفره 

 .(ٗ)"التَّوبة منه
 .(٘)"فعذابه إذا وجهه إلٌهم ال مانع منه لال السعدي:" 
 الفوابد:
 .شدة عذاب جهنمبٌان  -ٔ
إن الذي ٌتؤمل وٌتدبر فً المرآن الكرٌم ٌجد فً آٌات كثٌرة أن هللا سبحانه وتعالى لد  -ٕ

وصؾ عذاب الحٌاة اآلخرة، بؤوصاؾ كثٌرة متنوعة، مما ٌدل على عظمة عذابها 
 {.َولَعَذَاُب اآلِخَرةِ أََشكُّ  ، لال تعالى:}أنه أشك وأشد: وشدته، فمن هذه األوصاؾ

 المرآن
ى ال ِذٌَن ات مَْوا }َمثَُل اْلَجن ِة ال تًِ ُوِعَد اْلُمت مُوَن تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اَْلَْنَهاُر أُكُلَُها َدابِمٌ َوِظلَُّها تِْلَن عُْمبَ 

 [ٖ٘({ ]الرعد : ٌَٖ٘ن الن اُر )َوعُْمبَى اْلَكافِرِ 
 التفسٌر:

صفة الجنة التً وعد هللا بها الذٌن ٌخشونه أنها تجري من تحت أشجارها ولصورها األنهار، 
ثمرها ال ٌنمطع، وظلها ال ٌزول وال ٌنمص، تلن المثوبة بالجنة عالبة الذٌن خافوا هللا، فاجتنبوا 

 باهلل النار.معاصٌه وأدَّوا فرابضه، وعالبة الكافرٌن 
 ، أي:"[ٖ٘}َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتًِ ُوِعَد اْلُمتَّمُوَن تَْجِري ِمْن تَْحِتَها اأْلَْنَهاُر{ ]الرعد : لوله تعالى: 

صفة الجنة التً وعد هللا بها الذٌن ٌخشونه أنها تجري من تحت أشجارها ولصورها 
 .(ٙ)"األنهار
 .(2)"أي: صفة الجنة التً وعد المتمون أن األنهار تجري من تحتها لال البؽوي:" 
أي : صفتها ونعتها ، } تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األْنَهاُر { أي : سارحة فً  لال ابن كثٌر:" 

أرجابها وجوانبها ، وحٌث شاء أهلها ، ٌفجرونها تفجًٌرا ، أي : ٌصرفونها كٌؾ شاءوا وأٌن 
ٌِْر آِسٍن َوأَْنَهاٌر ِمْن شاءوا ، كما لال تعالى  : } َمثَُل اْلَجنَِّة الَِّتً ُوِعَد اْلُمتَّمُوَن فٌَِها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء َؼ

َها ِمْن ُكّلِ لَبٍَن لَْم ٌَتَؽٌََّْر َطْعُمهُ َوأَْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر لَذَّةٍ ِللشَّاِربٌَِن َوأَْنَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفاى َولَُهْم فٌِ

                                                             

 .( من حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما5ٖٗٔمسلم فً صحٌحه برلم )رواه (ٔ)
 .٘ٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٙٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٔٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٕٖ/ٗتفسٌر البؽوي: (2)
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َراِت َوَمْؽِفَرةٌ ِمْن َربِِّهْم َكَمْن هَُو َخاِلٌد فًِ النَّاِر َوُسمُوا َماًء َحِمًٌما فَمَطََّع أَْمَعاَءهُْم { ]دمحم : الثَّمَ 
ٔ٘]"(ٔ). 

ٌمول تعالى: }مثل الجنة التً وعد المتمون{ الذٌن تركوا ما نهاهم هللا  لال السعدي:" 
عنه، ولم ٌمصروا فٌما أمرهم به، أي: صفتها وحمٌمتها }تجري من تحتها األنهار{ أنهار العسل، 
وأنهار الخمر، وأنهار اللبن، وأنهار الماء التً تجري فً ؼٌر أخدود، فتسمى تلن البساتٌن 

 .(ٕ)"جمٌع أنواع الثمار واألشجار فتحمل من
 لوالن: ،[ٖ٘}َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتًِ ُوِعَد اْلُمتَّمُوَن{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  

 .(ٖ)أحدهما : ٌشبه الجنة ، لاله علً بن عٌسى
، (ٗ)، ألنه لٌس للجنة مثل، لاله عكرمةأن األنهار تجري من تحتهاالثانً : معناه: صفة الجنة 

 .(٘)عن الجمهور وحكاه ابن الجوزي
أن هللا عز وجل،  -وهللا أعلم  -والذي عندي ، وكبل المولٌن حسن جمٌل لال الزجاج:" 

مثل } :فالمعنى، نرها. ولم نشاهدها بما شاهدناه من أمور الدنٌا وعاٌناه عرفنا أمور الجنة التً لم
 .(ٙ){"تجري من تحتها األنهار أكلها دابم وظلها}جنة  {الجنة التً وعد المتمون

، {مثل الجنة}وأولى األلوال فً ذلن بالصواب: أن ٌمال ذَكر الَمثَل، فمال  لال الطبري:" 
والمراد الجنة، ثم ُوِصفت الجنة بصفتها، وذلن أن َمثََلها إنما هو ِصفتَُها ولٌست صفتها شٌبًا 

ا وصفة الجنّة، ، ومثلها صفَتُه {مثل الجنة}ؼٌرها. وإْذ كان ذلن كذلن، ثم ذكر"المثل"، فمٌل: 
فكان وصفها كوصؾ"الَمثَل"، وكان كؤنَّ الكبلم جرى بذكر الجنة، فمٌل: الجنةُ تجري من تحتها 

 : (2)األنهار، كما لال الشاعر
َراُر ِمَن اْلِهبلِل  نٌَِن أََخْذَن ِمنًِّ ... َكَما أََخذَ الّسِ  أََرى َمرَّ الّسِ

 .(1)«"السنٌن»فذكر"المّر"، وَرَجع فً الخبر إلى

 .(5)الجمع، أى صفاتها أكلها دابم ، على«أمثال الجنة»ولرأ على رضى هللا عنه:  
ثمرها ال ٌنمطع، وظلها ال ٌزول  ، أي:"[ٖ٘}أُكُلَُها َدابٌِم َوِظلَُّها{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"وال ٌنمص
ٌعنً: ما ٌإكل فٌها،  ٌمول: هو دابم ألهلها، ال ٌنمطع عنهم، وال ٌزول  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)"، ٌمول: وظلها أًٌضا دابم، ألنه ال شمس فٌها{وظلها، }وال ٌبٌد، ولكنه ثابٌت إلى ؼٌر نهاٌة

                                                             

 .٘ٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٔٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .٘ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .٘ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
(٘) . 
 .ٓ٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .وؼٌرها ،ٕٖٗ: ٔ الكامل ،51: المرآن مجاز ،ٕٙٗ: دٌوانهالشعر لجرٌر بن عطٌة، انظر:  (2)
ٌْبى إِنَّ  َدِعٌنً،: البٌت لبل ٌمول نمابضهما، فً تذكر لم الفرزدق، ٌهجو لصٌدة من  َوتَْجِرٌِبى،...  نََهانًِ لَدْ  َش

ٌْبِى،  َواْكتَِهاِلى َوَش
نٌِنِ  َمرَّ  َرأَتْ   ......... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الّسِ
ّاِلً َمعَ  تَُمرُّ  َوأٌََّامٍ ...  الَمَناٌا َؼَرِض  َعلَى ٌَْبمَى َوَمنْ   ؟!اللٌَّ

 فً بالسرار جرٌر وأراد ٌختفً، أي الممر، ٌستسر لٌلة الشهر، من لٌلة آخر( : وفتحها السٌن بكسر) والسرار
 ٌؤخذ الذي هو النمصان فهذا لٌلة، آخر فً ٌخفى حتى هبلال، ٌكون ما آخر ٌبلػ حتى الممر نمصان: البٌت هذا
 هذا معنى فً ٌتفك ال وذلن الممر، اختفاء لٌلة فهو اللؽة، أصحاب شرحه الذي" السرار" أما لٌلة، بعد لٌلة منه
 .البٌت
 .2ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٖ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (5)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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أي: ال ٌنمطع ثمرها ونعٌمها، }وظلها{ أي: ظلها ظلٌل، ال ٌزول، وهو  لال البؽوي:" 
 .(ٔ)"لالوا إن نعٌم الجنة ٌفنى رد على الجهمٌة حٌث

وكذلن ، أي : فٌها المطاعم والفواكه والمشارب، ال انمطاع لها وال فناء لال ابن كثٌر:" 
اِلَحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت  ظلها ال ٌزول وال ٌملص ، كما لال تعالى : } َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

َرةٌ َونُْدِخلُُهْم ِظبل َظِلٌبل { ]النساء : تَْجِري ِمْن تَْحتَِها  األْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا لَُهْم فٌَِها أَْزَواٌج ُمَطهَّ
٘2]"(ٕ). 

 .(ٖ)"وظلها دابم ال ٌنسخ، كما ٌنسخ فً الدنٌا بالشمس لال الزمخشري:" 
ول وال تنسخه ألنه ال ٌز ،ٌرٌد أن ثمارها ال تنمطع كثمار الدنٌا وظلها"لال الحسن:  
 .(ٗ)"الشمس
وصؾ هللا طعام الجنة بؤنه ؼٌر ممطوع وال ممنوع، وطعام الدنٌا  لال ابن العربً:" 

 .(٘)"ٌنمطع وٌمنع فٌمتنع
ٌا رسول هللا "وفً الصحٌحٌن ، من حدٌث ابن عباس فً صبلة الكسوؾ ، وفٌه لالوا :  

أو : أرٌت  -إنً رأٌت الجنة »فمال :  ، رأٌنان تناولت شٌبا فً ممامن هذا ، ثم رأٌنان تَكْعكعت
 .(ٙ)«"فتناولت منها عنمودا ، ولو أخذته ألكلتم منه ما بمٌت الدنٌا -الجنة 
بٌنما نحن فً صبلة الظهر ، إذ تمدم رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فتمدمنا ، ثم تناول "عن جابر لال :  

ن كعب : ٌا رسول هللا ، صنعت الٌوم فً شٌبا لٌؤخذه ثم تؤخر. فلما لضى الصبلة لال له أبً ب
إنً عرضت علً الجنة وما فٌها من الزهرة »الصبلة شٌبا ما رأٌنان كنت تصنعه. فمال : 

والنضرة ، فتناولت منها لِْطفًا من عنب آلتٌكم به ، فحٌل بٌنً وبٌنه ، ولو أتٌتكم به ألكل منه 
 .(2)«"من بٌن السماء واألرض ال ٌَْنمُصونَه

أن أعرابٌا سؤل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن الجنة ، فمال : فٌها عنب ؟ "وعن عتبة بن عبد السلمً :  

 .(1)لال : "نعم". لال : فما ِعَظم العنمود ؟ لال : "مسٌرة شهر للؽراب األبمع وال ٌفتر"
ن الجنة عادت مكانها عن ثَْوبان لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن الرجل إذا نزع ثمرة م 
 .(5)أخرى"

وعن جابر بن عبد هللا لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ٌؤكل أهل الجنة وٌشربون ، وال 
ٌمتخطون وال ٌتؽّوطون وال ٌبولون ، طعامهم ُجَشاء كرٌح المسن ، وٌلهمون التسبٌح والتمدٌس  

 .(ٓٔ)كما ٌلهمون النفس"
ل من أهل الكتاب فمال : ٌا أبا الماسم ، تزعم أن أهل الجنة جاء رج"زٌد بن أرلم لال : 
لٌعطى لوة مابة  نعم ، والذي نفس دمحم بٌده ، إن الرجل من أهل الجنة ٌؤكلون وٌشربون ؟ لال :

رجل فً األكل والشرب والجماع والشهوة". لال : فإن الذي ٌؤكل وٌشرب تكون له الحاجة ، 
ة أحدهم رشح ٌفٌض من جلودهم ، كرٌح المسن ، فٌضمر ولٌس فً الجنة أذى ؟ لال : "حاج

 .(ٔٔ)بطنه"

                                                             

 .ٕٕٖ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٙٙٗ-٘ٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .51ٗ/ٕزاد المسٌر: (ٗ)
 .1ٗ/ٖأحكام المرآن: (٘)
 .(5ٓ2وصحٌح مسلم برلم )( 2ٗ1صحٌح البخاري برلم )(ٙ)
 .( من طرٌك عبٌد هللا وحسٌن بن دمحم ، عن عبٌد هللا به نحوهٕٖ٘/ٖورواه أحمد فً المسند )(2)
 .(1ٗٔ/ٗالمسند )(1)
 .عباد بن منصور متكلم فٌهفً سنده ( وٕٓٔ/ٕالمعجم الكبٌر )أخرجه الطبرانً فً  (5)
 .(1ٖٕ٘صحٌح مسلم برلم )(ٓٔ)
 .(2ٖٙ/ٗالمسند )(ٔٔ)
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عن عبد هللا بن مسعود ، رضً هللا عنه ، لال : لال لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إنن لتنظر إلى  
 .(ٔ)"الطٌر فً الجنة ، فٌخر بٌن ٌدٌن مشوٌا

لٌس فً الدنٌا من »ٌمول: لال إبراهٌم بن نوح: سمعت مالن بن أنس لال ابن العربً: " 
[ وأنت تجد الموز ٖ٘ألن هللا ٌمول: }أكلها دابم{ ]الرعد:  ،«ثمار ما ٌشبه ثمار الجنة إال الموز

 فً الصٌؾ والشتاء.
لال الماضً: وكذلن رمان بؽداد، شاهدت المحول لرٌة من لرى نهر عٌسى وفً شجر 

، ولٌظا وخرٌفا، إال أن الحبة التً الرمان حب العامٌن ٌجتمع تمطع منه متى شبت صٌفا وشتاء
بمٌت فً الشجرة عاما ال تفلمها إال بالمدوم من شدة المشر، فإذا انفلمت ظهر تحته حب الرمان 

 .(ٕ)"أجمل ما كان وأٌنعه
تلن المثوبة بالجنة عالبة الذٌن  ، أي:"[ٖ٘}تِْلَن عُْمَبى الَِّذٌَن اتَّمَْوا{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"فاجتنبوا معاصٌه وأدَّوا فرابضهخافوا هللا، 
ٌمول: هذه الجنة التً وصؾ جل ثناإه، عالبة الذٌن اتَّمَوا هللا، فاجتنبوا  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"َمعَاصٌه وأدَّْوا فرابضه
 .(٘)"أي: عالبة أمرهم المصٌر إلٌها لال ابن الجوزي:"

 .(ٙ)"أي: عالبتهم ومآلهم التً إلٌها ٌصٌرون لال السعدي:" 
 .(2)"وعالبة الكافرٌن باهلل النار ، أي:[ٖ٘}َوعُْمبَى اْلَكافِِرٌَن النَّاُر{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(1)"ٌمول: وعالبةُ الكافرٌن باهلل النار لال الطبري:" 
 .(5)"فكم بٌن الفرٌمٌن من الفرق المبٌن؟!! لال السعدي:" 
وكثٌرا ما ٌمرن هللا تعالى بٌن صفة الجنة وصفة النار ، لٌرؼب فً  لال ابن كثٌر:" 

الجنة وٌحذّر من النار ؛ ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر ، لال بعده : } تِْلَن عُْمبَى الَِّذٌَن اتَّمَْوا 

أَْصَحاُب اْلَجنَِّة أَْصَحاُب َوعُْمبَى اْلَكاِفِرٌَن النَّاُر { كما لال تعالى : } ال ٌَْستَِوي أَْصَحاُب النَّاِر وَ 
 .(ٓٔ)"[ٕٓاْلَجنَِّة هُُم اْلفَابُِزوَن { ]الحشر : 

عباد هللا هل جاءكم مخبر ٌخبركم "لال ببلل بن سعد خطٌب دمشك فً بعض خطبه :  
َخلَْمنَاكُْم أن شٌبا من عبادتكم تمبلت منكم، أو أن شٌبا من خطاٌاكم ؼفرت لكم ؟ } أَفََحِسْبتُْم أَنََّما 

َنا ال تُْرَجعُوَن { ]المإمنون :  ٌْ ل لكم الثواب فً الدنٌا الستمللتم ، [َ٘ٔٔعبَثًا َوأَنَّكُْم إِلَ وهللا لو عُّجِ
كلكم ما افترض علٌكم ، أو ترؼبون فً طاعة هللا لتعجٌل دنٌاكم ، وال تنافسون فً جنة } أُكُلَُها 

 .(ٔٔ)"ِذٌَن اتَّمَْوا َوعُْمَبى اْلَكافِِرٌَن النَّاُر {َدابٌِم َوِظلَُّها تِْلَن عُْمَبى الَّ 
 [:ٍٖ٘-ٖٗفوابد اآلٌتٌن: ]

 الترؼٌب فً الجنة. -ٔ
أشجار الجنة دابمة العطاء، فهً لٌست كؤشجار الدنٌا تعطً فً ولت دون ولت، أن  -ٕ

 .وفصل دون فصل، بل هً دابمة اإلثمار والظبلل
جمهور منهم إلى أن النار أٌضا ال تفنى  اتفك أهل السنة على أن الجنة ال تفنى، وذهب -ٖ

 ولالت طابفة للٌلة منهم بفناء النار.
                                                             

 .(2ٖٙ/ٗ( المسند )(ٔ)
 .1٘/ٖأحكام المرآن: (ٕ)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .51ٗ/ٕزاد المسٌر: (٘)
 .5ٔٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٔٗتفسٌر السعدي: (5)
 .ٙٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٙٙٗ/ٗرواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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 مٌزة المرآن الكرٌم فً الجمع بٌن الوعد والوعٌد إذ بهما تمكن هداٌة الناس. -ٗ
من الوسابل التً استعملها المرآن الكرٌم فً دعوة المشركٌن، ضرب األمثال للتذكٌر  -٘

ورة محسوسة لٌكون ذلن ألرب إلى األنظار، والوعظ واالعتبار، وتصوٌر الشرن بص
 وأثبت فً األذهان، وأسرع فً الفهم واالمتثال.

 المرآن
ٌَْن َوِمَن اَْلَْحَزاِب َمْن ٌُْنِكُر بَْعَضهُ لُْل إِن   ٌْنَاهُُم اْلِكتَاَب ٌَْفَرُحوَن بَِما أُْنِزَل إِلَ َما أُِمْرُت أَْن }َوال ِذٌَن آتَ

َ َوالَ  ٌِْه َمآِب ) أَْعبَُد ّللا  ٌِْه أَْدعُو َوإِلَ  [ٖٙ({ ]الرعد : ٖٙأُْشِرَن بِِه إِلَ

 التفسٌر:
والذٌن أعطٌناهم الكتاب من الٌهود والنصارى َمن آمن منهم بن كعبد هللا بن سبلم والنجاشً، 
ٌستبشرون بالمرآن المنزل علٌن لموافمته ما عندهم، ومن المتحزبٌن على الكفر ضدن، كالسٌَّد 

، وكعب بن األشرؾ، َمن ٌنكر بعض المنزل علٌن، لل لهم: إنما « نجران»، أُْسمفًَ والعالب
 أمرنً هللا أن أعبده وحده، وال أشرن به شٌبًا، إلى عبادته أدعو الناس، وإلٌه مرجعً ومآبً.

ٌَْن{ ]الرعد لوله تعالى:  َناهُُم اْلِكتَاَب ٌَْفَرُحوَن بَِما أُْنِزَل إَِل ٌْ والذٌن  ، أي:"[ٖٙ: }َوالَِّذٌَن آتَ
أعطٌناهم الكتاب من الٌهود والنصارى َمن آمن منهم بن كعبد هللا بن سبلم والنجاشً، 

 .(ٔ)"ٌستبشرون بالمرآن المنزل علٌن لموافمته ما عندهم
ن آمن بن واتبعن، ٌا  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره: والذٌن أنزلنا إلٌهم الكتاب ممَّ
 .(ٕ)"منه {إلٌنٌفرحون بما أنزل }دمحم، 

ٌعنً: المرآن، وهم أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص}ٌفرحون بما أنزل إلٌن{ من " لال البؽوي:" 
 .(ٖ)"المرآن
ٌَْن{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً   َناهُُم اْلِكتَاَب ٌَْفَرُحوَن بَِما أُْنِزَل إِلَ ٌْ ، ثبلثة [ٖٙ}َوالَِّذٌَن آتَ

 ألوال:
لُوا بهرسول هللا أصحاُب أحدها : أنهم  ، (ٗ). لاله لتادةمحمٍد ملسو هيلع هللا ىلص، فرحوا بكتاب هللا وبرسوله وصدَّ

 .(٘)، وابن زٌد(ٗ)لتادة
 .(ٙ)الثانً : أنهم مإمنو أهل الكتاب ، لاله مجاهد

الثالث : أنهم أهل الكتاب من الٌهود والنصارى فرحوا بما أنزل علٌه من تصدٌك كتبهم ، حكاه 
 .(2)ابن عٌسى
ومن المتحزبٌن على  ، أي:"[ٖٙ}َوِمَن اأْلَْحَزاِب َمْن ٌُْنِكُر بَْعَضهُ{ ]الرعد : تعالى:لوله  

، وكعب بن األشرؾ، َمن ٌنكر بعض المنزل « نجران»الكفر ضدن، كالسٌَّد والعالب، أُْسمَفً 
 .(1)"علٌن
بٌن علٌن، وهم أهل أْدٌان َشتَّى، لال الطبري:"  من ٌنكر  ٌمول: ومن أهل الملل المتحّزِ

 .(5)"بعَض ما أنزل إلٌن
 ، ثبلثة ألوال:[ٖٙ}َوِمَن اأْلَْحَزاِب َمْن ٌُْنِكُر بَْعَضهُ{ ]الرعد : وفً لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)أحدهما : أنهم الٌهود والنصارى والمجوس ، لاله ابن زٌد

                                                             

 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٖ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2ٖٗ/ٙٔ(:صٕٗ٘ٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٗٗ/ٙٔ(:ص5ٕ٘ٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٗٗ/ٙٔ(:ص2ٕ٘ٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٙٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٖٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٗٗ/ٙٔ(:ص5ٕ٘ٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
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 .(ٖ)والزمخشري، (ٕ)، وبه لال ابن جرٌر الطبري(ٔ). لاله مجاهدالٌهوَد والنصارى أنهم الثانً :
 .(ٖ)والزمخشري
بهم ،أهل الكتب :«األحزاب» لال مجاهد:"   .(ٗ)"ٌمّربهم تحزُّ
: الٌهود والنصارى؛ ٌنكرون  بعض المرآن، -ها هنا-« األحزاب» لال ابن ابً زمنٌن:" 

 .(٘)"وٌمرون ببعضه بما وافمهم
 .(ٙ)"وذلن أنهم آمنوا بسورة ٌوسؾ ولالوا إنها واطؤت كتابنا لال الزمخشري:" 

 .(2)الثالث: أنهم كفار لرٌش
 :(1)وفً إنكارهم بعضه وجهان
 فً كتبهم وأنكروا نبوته . -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : أنهم عرفوا نعت رسول هللا

 الثانً : أنهم عرفوا ِصْدله وأنكروا تصدٌمه.
َ َواَل أُْشِرَن بِهِ  لوله تعالى:}  لل لهم: إنما  أي:"[، ٖٙالرعد: {]لُْل ِإنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َّللاَّ

 .(5)"أمرنً هللا أن أعبده وحده، وال أشرن به شٌبًا
 .(ٓٔ)"أخِلص له الدٌن َحِنٌفًا مسلًما لال الطبري:" 
متى ٌصح للعبد ممام العبودٌة؟ لال: إذا ترن تدبٌره ورضً بتدبٌر هللا "سبل سهل:  
 .(ٔٔ)"تعالى فٌه
ٌِْه أَْدعُو لوله تعالى:  ٌِْه َمآِب{ ]الرعد : }إِلَ إلى عبادته أدعو الناس، وإلٌه  ، أي:"[َٖٙوإِلَ

 .(ٕٔ)"مرجعً ومآبً
 .(ٖٔ)"وإلٌه مصٌري، ٌمول: إلى طاعته وإخبلص العبادة له أدعو الناسَ  لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)"، وإلٌه َمِصٌُر كّل عْبدٍ {وإلٌه مآب"}عن لتادة:  
 الفوابد:

 تمرٌر عمٌدة الوحً والنبوة. -ٔ
 عمٌدة التوحٌد. تمرٌر -ٕ
أن الدعوة إلى شهادة أن ال إله إال هللا، المراد بها الدعوة إلى اإلخبلص بها وترن  -ٖ

الشرن وإال فالٌهود ٌمولونها، ولم ٌفرق النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الدعوة إلٌها بٌنهم وبٌن من ال 
واعتماد معناها،  ٌمولها من مشركً العرب، فعلم أن المراد من هذه الكلمة هو اللفظ بها،

ٌِْه  :والعمل به، وذلن هو معنى لوله تعالى َ َوال أُْشِرَن بِِه إِلَ }لُْل إِنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َّللاَّ
ٌِْه َمآِب{ ، ]الّرعد:   .[ٖٙأَْدعُو َوإِلَ

 المرآن
ٍ }َوَكذَِلَن أَْنَزْلنَاهُ ُحْكًما َعَربًٌِّا َولَبِِن ات بَْعَت أَْهَواَءهُْم  ًّ ِ ِمْن َوِل بَْعَدَما َجاَءَن ِمَن اْلِعْلِم َما لََن ِمَن ّللا 

 [9ٖ({ ]الرعد : 9َٖواَل َواٍق )

                                                             

 .2ٗٗ/ٙٔ(:صٕ٘٘ٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٖٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕ٘/٘انظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .2ٗٗ/ٙٔ(:ص2ٕ٘ٗٓأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٖ٘/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 .5ٕٙ/٘الكشاؾ: (ٙ)
 .ٙٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٙٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٖٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1٘تفسٌر التستري: (ٔٔ)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٖٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٗٗ/ٙٔ(:ص1ٕ٘ٗٓأخرجه الطبري) (ٗٔ)
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 التفسٌر:
المرآن بلؽة العرب؛ لتحكم به،  -أٌها الرسول-وكما أنزلنا الكتب على األنبٌاء بلسانهم أنزلنا إلٌن 
لٌس لن ناصر  -الذي جاءن من هللابعد الحك -ولبن اتبعت أهواء المشركٌن فً عبادة ؼٌر هللا 

 ٌنصرن وٌمنعن من عذابه.
وكما أنزلنا الكتب على  ، أي:"[2ٖ}َوَكذَِلَن أَْنَزْلنَاهُ ُحْكًما َعَرِبٌاا{ ]الرعد : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"المرآن بلؽة العرب؛ لتحكم به  -أٌها الرسول-األنبٌاء بلسانهم أنزلنا إلٌن 
ٌمول تعالى ذكره: وكما أنزلنا علٌن الكتاب، ٌا دمحم، فؤنكرهُ بعض  لال الطبري:" 

ًٌا وجعل ذلن، ووصفه به ألنه أنزل على  األحزاب، كذلن أًٌضا أنزلنا الحكم والدٌن ُحْكًما عرب
، فنسب الدٌن إلٌه، إذ كان علٌه أنزل، فكذَّب به األحزاب ًٌّ  .(ٕ)"محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص وهو عرب

ٌمول: كما أنزلنا إلٌن الكتاب ٌا دمحم، فؤنكره األحزاب، كذلن أنزلنا الحكم  وي:"لال البؽ 
والدٌن عربٌا. نسب إلى العرب ألنه نزل بلؽتهم فكذب به األحزاب. ولٌل: نظم اآلٌة: كما أنزلت 

 .(ٖ)"الكتب على الرسل بلؽاتهم، فكذلن أنزلنا علٌن الكتاب حكما عربٌا
زلنا هذا المرآن والكتاب حكما، عربٌا أي: محكما متمنا، أي: ولمد أن لال السعدي:" 

بؤوضح األلسنة وأفصح اللؽات، لببل ٌمع فٌه شن واشتباه، ولٌوجب أن ٌتبع وحده، وال ٌداهن 
 .(ٗ)"فٌه، وال ٌتبع ما ٌضاده وٌنالضه من أهواء الذٌن ال ٌعلمون

ٌاا{ ]الرعد : }َوَكذَِلَن أَْنَزْلَناهُ ُحْكًما لوله تعالى:وفً    :(٘)، وجهان[2َٖعَربِ
  .أحدهما: لرآنا عربٌا؛ ألن فٌه األحكام

 نبٌا عربٌا؛ ألن النبً كان منهم، والمرآن نزل بلؽتهم.والثانً: :
كانوا ٌرسلون إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فإن لال لابل: الرسل لبل دمحم "الشافعً رحمه هللا: اإلمام لال  

ا بعث إلى الناس كافة، فمد ٌحتمل أن ٌكون بعث بلسان لومه خاصة، لومهم خاصة، وإن دمحم

وٌحتمل أن ٌكون بعث بؤلسنتهم: فهل  وٌكون على الناس كافة أن ٌتعلموا لسانه وما أطالوا منه،
فإذا كانت األلسنة مختلفة بما ال  خاصة دون ألسنة العجم؟ من دلٌل على أنه بعث بلسان لومه

بعضهم تبعا لبعض، وأن ٌكون الفضل فً اللسان  بل بد أن ٌكونٌفهمه بعضهم عن بعض، ف
 -، وال ٌجوز -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأولى الناس بالفضل فً اللسان من لسانه لسان النبً  المتبع على التابع.

أن ٌكون أهل لسانه أتباعا ألهل لسان ؼٌر لسانه فً حرؾ واحد، بل كل لسان تبع  -وهللا أعلم 
: -ا منه -للسانه، وكل أهل دٌن لبله فعلٌهم اتباع دٌنه، ولد بٌن هللا ذلن فً ؼٌر آٌة من كتابة 

فؤلام حجته بؤن كتابه عربً فً كل آٌة ، اآلٌة {وكذلن أنزلناه حكما عربٌا}ولال هللا تعالى: 
 .(ٙ)"ذكرناها
ٍ َواَل َواٍق{ لوله تعالى:  ًّ ِ ِمْن َوِل }َولَبِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءهُْم بَْعَدَما َجاَءَن ِمَن اْلِعْلِم َما لََن ِمَن َّللاَّ
بعد الحك الذي جاءن من -اتبعت أهواء المشركٌن فً عبادة ؼٌر هللا  ولبن ، أي:"[2ٖ]الرعد : 

 .(2)"لٌس لن ناصر ٌنصرن وٌمنعن من عذابه -هللا
 :ٌعنً {،ما لن من هللا من ولً} ،من البٌان :ٌعنً {،بعد ما جاءن من العلم} لال مماتل:" 
 .(1)"ٌمً العذاب عنن :ٌعنً {،وال واق} ،لرٌبا ٌنفعن
لٌمتن علٌه بعصمته ولتكون أمته أسوته  -مع أنه معصوم-توعد رسوله  لال السعدي:" 

البٌن الذي ٌنهان عن اتباع  فً األحكام فمال: }ولبن اتبعت أهواءهم بعدما جاءن من العلم{

                                                             

 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2٘ٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٖ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .5ٔٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .51/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (٘)
 .511-512/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٙ)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٕٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
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أهوابهم، }ما لن من هللا من ولً{ ٌتوالن فٌحصل لن األمر المحبوب، }وال واق{ ٌمٌن من 
 .(ٔ)"األمر المكروه
مٌل الطبع لشهوة النفس. وأكثره مذموم. لوله: }بعد ما «: الهوى» عانً:"لال السم 

ٌعنً: من ناصر وال  ،جاءن من العلم{ ٌعنً: من المرآن }مالن من هللا من ولً وال واق{
 .(ٕ)"حافظ
 .(ٖ)"ٌعنً: من ناصر وال حافظ ،من ولً وال واق{} لال البؽوي:" 
ثم نهاه جل ثناإه عن ترن ما أنزل إلٌه واتباع األحزاب، وتهدَّده على  لال الطبري:" 

، أهَواء هُإالء األحزاب ورَضاهم ومحبتَهم {أهواءهم}ٌا دمحم  {ولبن اتبعت}ذلن إْن فعله فمال: 
وانتملت من دٌنن إلى دٌنهم، ما لن من ٌَمٌن من َعذاب هللا إْن عذّبن على اتباعن أهواَءهم، وما 

 .(ٗ)"صر ٌنصرن فٌستنمذن من هللا إن هو عالبن، ٌمول: فاحذر أن تتّبع أَهواءهملن من نا
 ، وجهان:[2ٖ}َولَبِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءهُْم{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  

 .(٘). لاله مماتلحٌن دعى إلى ملة آبابهأحدهما: فً الملة، وذلن 
 .(ٙ)والثانً: أي: فً المبلة

 الفوابد:
 المرآن الكرٌم ثم السنة لبٌانها المضاء والحكم فً اإلسبلم مصدره األولتمرٌر أن  -ٔ

 للمرآن، ثم المٌاس المؤذون فٌه فإجماع األمة الستحالة اجتماعها على ؼٌر ما ٌحب هللا
 تعالى وٌرضى به.

ً على رسول عربً لٌنذر العرب أوالً، ثم ٌنذر األمم كافة، وأن  -ٕ أن المرآن نزل عربٌا
تفهم إال إذا فهم اللسان العربً، وٌعبر عن هذا لول هللا تعالى: }َوَكذَِلَن الشرٌعة ال 

ٌّاً......{.  أَْنَزْلَناهُ ُحْكماً َعَربِ

وإن كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعث للناس كافة فإن هللا جعل جمٌع األمم، وعامة األلسنة 
ً للِّسان العربً، وإذا كان كذلن، فبل ٌُفهم كتاب هللا تعالى إال من  فً هذا األمر، تبعا

 الطرٌك الذي نزل علٌه، وهو اعتبار ألفاظها ومعانٌها وأسالٌبها.
 التحذٌر من اتباع أصحاب البدع واألهواء والملل والنحل الباطلة. -ٖ
 المرآن

ٌ ًة َوَما َكانَ  ًَ بِآٌٍَة إِال  بِِإْذِن  }َولَمَْد أَْرَسْلنَا ُرُساًل ِمْن لَْبِلَن َوَجعَْلنَا لَُهْم أَْزَواًجا َوذُّرِ ِلَرسُوٍل أَْن ٌَؤْتِ
ِ ِلكُّلِ أََجٍل ِكتَاٌب )  [9ٖ({ ]الرعد : 9ّٖللا 

 التفسٌر:
تتزوج النساء؟ فلمد بعثنا لبلن رسبل من البشر وجعلنا لهم  -أٌها الرسول-وإذا لالوا: ما لن 

المعجزات، فلٌس فً ُوْسع رسوٍل أزواًجا وذرٌة، وإذا لالوا: لو كان رسوال ألتى بما طلبنا من 
أن ٌؤتً بمعجزةٍ أرادها لومه إال بإذن هللا. لكل أمر لضاه هللا كتاب وأجل لد كتبه هللا عنده، ال 

 ٌتمدم وال ٌتؤخر.
 فً سبب نزول اآلٌة وجهان:

نرى لهذا عٌرت الٌهود رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولالت: ما ": ، لالالكلبًأحدهما: نمل الواحدي عن 
فؤنزل هللا ، الرجل همة إال النساء والنكاح، ولو كان نبٌا كما زعم لشؽله أمره النبوة عن النساء

 .(2)"تعالى هذه اآلٌة

                                                             

 .5ٔٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .51/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٖٕٖ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2٘ٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٖ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٕٖ/ٗانظر: تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .بالكذب متهم الكلبً، و1ٕٓأسباب النزول: (2)
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}َوَما : -تعالى -أن ٌؤتٌهم بآٌة فمال هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أن كفار مكة سؤلوا النبً" والثانً: لال مماتل:
ًَ ِبآٌَةٍ َكاَن ِلَرسُوٍل أَْن ٌَ   .(ٔ)..."إلى لومه {ؤْتِ

لمد بعثنا لبلن رسبل من  ، أي:"[1ٖ}َوَلمَْد أَْرَسْلنَا ُرسُبًل ِمْن لَْبِلَن{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"البشر
إلى أمم لَْد  {رسبل من لبلن}، ٌا دمحم {ولمد أرسلنا}ٌمول تعالى ذكره:  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"َخلَْت من لبِل أمتن
جعلناهم بشرا ٌمضون ما أحل هللا من شهوات الدنٌا، وإنما  :أي المرطبً:"لال  

 .(ٗ)"التخصٌص فً الوحً
 .(٘)"أي: إن الرسل الذٌن أرسلناهم لبلن هم من جنس البشر لال الشوكانً:" 
ٌَّةً{ ]الرعد : لوله تعالى:  وجعلنا لهم النساء  ، أي:"[1ٖ}َوَجعَْلنَا لَُهْم أَْزَواًجا َوذُّرِ
 .(ٙ)"والبنٌن
وذرٌةٌ أْنَسلوهم، ولم  فجعلناهم بَشًرا مثلَن، لهم أزواج ٌنكحون، لال الطبري: أي:" 

نجعلهم مبلبكةً ال ٌؤكلون وال ٌشربون وال ٌنكحون، فنجعَل الرسوَل إلى لومن من المبلبكة 
 .(2)"لبلهم من سابر األمم بشًرا مثلهممثلهم، ولكن أرسلنا إلٌهم بشًرا مثلهم، كما أرسلنا إلى من 

ٌِْه َوَسلَّم َ كثرة النساء  لال الصابونً:"  ُ َعلَ وهو ردٌّ على من عاب على الرسول َصلَّى َّللاَّ
ً لكان مشتؽبلً بالزهد وترن الدنٌا والنساء، فردَّ هللا ممالتهم وبٌَّن أن  ولالوا: لو كان مرسبلً حما

ُ َعلٌَْ   .(1)"ِه َوَسلَّم َ لٌس ببدعٍ فً ذلن، بل هو كمن تمدم من الرسلدمحماً َصلَّى َّللاَّ
لهم أزواج من ، أي: إن الرسل الذٌن أرسلناهم لبلن هم من جنس البشر لال الشوكانً:" 

النساء ولهم ذرٌة توالدوا منهم ومن أزواجهم، ولم نرسل الرسل من المبلبكة الذٌن ال ٌتزوجون 
على من كان ٌنكر على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تزوجه بالنساء أي: أن  وال ٌكون لهم ذرٌة. وفً هذا رد

 .(5)"هذا شؤن رسل هللا المرسلٌن لبل هذا الرسول فما بالكم تنكرون علٌه ما كانوا علٌه
ٌَّةً{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[1ٖ}َوَجعَْلَنا لَُهْم أَْزَواًجا َوذُّرِ

أرسلناه لبلن من المرسلٌن بشر لهم أزواج وذرٌة كسابر البشر ، فلَم أحدهما : معناه أن من 
 .(ٓٔ)أنكروا رسالتن وأنت مثل من لبلن

 .(ٔٔ)الثانً : أنه نهاه بذلن عن التبتل، لاله لتادة
ِ{ ]الرعد : لوله تعالى:  ًَ بِآٌٍَة إِالَّ ِبإِْذِن َّللاَّ ٌَؤْتِ لم ٌكن  ، أي:"[1ٖ}َوَما َكاَن ِلَرسُوٍل أَْن 

 .(ٕٔ)"لرسوٍل أن ٌؤتً لومه بُمعجزة إال إذا أذن هللا له فٌها
تَه بآٌة  لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وما ٌمِدر رسوٌل أرسله هللا إلى خلمه أْن ٌؤتً أمَّ

وعبلمة، من تسٌٌر الجبال، ونمل بَْلدةٍ من مكان إلى مكان آخر، وإحٌاء الموتى ونحوها من 
، ٌمول: إال بؤمر هللا الجباَل بالسٌر، واألرَض باالنتمال، والمٌَت بؤن {إال بإذن هللا}اآلٌات
 .(ٖٔ)"ٌحٌَا

                                                             

 .1ٕٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2٘ٗ/ٙٔ:تفسٌر الطبري (ٖ)
 .2ٕٖ/5تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .٘ٓٔ/ٖفتح المدٌر: (٘)
 .1ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2ٙٗ-2٘ٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .٘ٓٔ/ٖفتح المدٌر: (5)
 .ٙٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .2ٙٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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أي: لم ٌكن لرسول من الرسل أن ٌؤتً بآٌة من اآلٌات، ومن جملتها ما  لال الشوكانً:" 
الترحه علٌه الكفار إال بإذن هللا سبحانه. وفٌه رد على الكفار حٌث الترحوا على رسول هللا 

 .(ٔ)" من اآلٌات ما الترحوا بما سبك ذكرهملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٕ)"إال بؤمر هللا :ٌعنً {،إال بإذن هللا"} لال مماتل:

 .(ٖ)"وهذا ردٌّ على الذٌن الترحوا اآلٌات لال الصابونً:" 
لكل أمر لضاه هللا كتاب وأجل لد  ، أي:"[1ٖ}ِلكُّلِ أََجٍل ِكتَاٌب{ ]الرعد : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"كتبه هللا عنده، ال ٌتمدم وال ٌتؤخر
 .(٘)"ولت لد كتب :أي لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٙ)"ال ٌنزل من السماء كتاب إال بؤجل :ٌمول " لال مماتل:
أي: لكل أمر مما لضاه هللا، أو لكل ولت من األولات التً لضى هللا  لال الشوكانً:" 

 .(2)"بولوع أمر فٌها كتاب عند هللا ٌكتبه على عباده وٌحكم به فٌهم
 ، أربعة وجوه:[1ٖ}ِلُكّلِ أََجٍل ِكتَاٌب{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً 

م   .(1)والمإخر ، لاله الضحانأحدها : معناه لكل كتاب نزل من السماء أجل . وهو من الممّدِ
 {َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت ِباْلَحكِّ }وهذا على هذا المول نظٌُر لول هللا:  لال الطبري:" 
، وذلن أن «َسْكَرةُ اْلَحّكِ بِاْلَمْوتِ  َوَجاَءت»:[ ، وكان أبو بكر رحمه هللا ٌمرإه 5ٔ]سورة ق:

 .(5)"األجل له كتاب وللكتاب أَجل َسْكرة الموت تؤتً بالحك والحك ٌؤتً بها، فكذلن
 .(ٓٔ). لاله ابن جرٌر الطبريلكّلِ أجِل أمٍر لضاه هللا، كتاٌب لد كتَبَه فهو عنده الثانً : معناه :

 .(ٔٔ)الثالث : لكل أجل من آجال الخلك كتاب عند هللا تعالى ، لاله الحسن
 .(ٕٔ)والرابع : لكل عمل َخبر. أفاده الماوردي

لما ارتمى موسى "عن أبً هرٌرة لال:  "،نوادر األصول"أخرج الحكٌم الترمذي فً  

لال: شًء من  -وهو أعلم به  -طور سٌنا رأى الجبار فً أصبعه خاتما لال: ٌا موسى ما هذا 
لال: فاكتب  ٓلال: فهل علٌه شًء من أسمابً مكتوب أو كبلمً لال: ال  ٓحلً الرجال ٌا رب 
 .(ٖٔ)ب{"علٌه }لكل أجل كتا

 الفوابد:
الرسول بشر من نفس األمة، وإن كان من معدن كرٌم، خصه هللا بمواهب عملٌة، أن  -ٔ

 وروحٌة، لٌستعد لتلمى الوحى عن هللا.
 .الرسول ٌتزوج وٌولد له كؽٌره من البشرأن  -ٕ

                                                             

 .٘ٓٔ/ٖفتح المدٌر: (ٔ)
 .1ٕٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٕؼرٌب المرآن: (٘)
 .1ٕٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .٘ٓٔ/ٖفتح المدٌر: (2)
 .2ٙٗ/ٙٔ(:صٕٓٙٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .22ٗ-2ٙٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٙٗ/ٙٔانظر: التفسٌر: (ٓٔ)
 .2ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
: "ذكر الترمذي فً نوادر األصول عن شهر بن 5ٕٖ/5، ولال المرطبً فً التفسٌر:ٔٗ٘/ٖالدر المنثور: (ٖٔ)

ب، لال عنه الحافظ فً التمرٌب:" صدوق كثٌر حوشب عن أبً هرٌرة..."، ثم ذكر الخبر..وشهر بن حوش
 الؽرسال واالوهام".
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الترؼٌب فً النكاح والحض علٌه، وتنهى عن التبتل، وهو ترن النكاح، وهذه فً اآلٌة  -ٖ
تزوجوا » كما نصت علٌه هذه اآلٌة، والسنة واردة بمعناها، لال ملسو هيلع هللا ىلص:  سنة المرسلٌن

 .(ٕ()ٔ)«فإنى مكاثر بكم األمم وال تكونوا كرهبانٌة النصارى
صلى هللا  جاء ثبلثة رهط إلى بٌوت أزواج النبً"عن أنس لال:  الحدٌثوفً 

فلما أخبروا كؤنهم تمالوها فمالوا: وأٌن نحن من  علٌه وسلم ٌسؤلون عن عبادة النبً ملسو هيلع هللا ىلص،
النبً ملسو هيلع هللا ىلص! لد ؼفر هللا له ما تمدم من ذنبه وما تؤخر. فمال أحدهم: أما أنا فإنً أصلً اللٌل 
أبدا، ولال اآلخر: إنً أصوم الدهر فبل أفطر. ولال اآلخر: أنا أعتزل النساء فبل أتزوج، 

أما وهللا إنى ألخشاكم هلل  أنتم الذٌن للتم كذا وكذا»فمال: ، إلٌهمفجاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وأتماكم له لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرلد وأتزوج النساء فمن رؼب عن سنتى فلٌس 

 .(ٖ)"«منى
، لكل إنسان أجل، فما من نفس منفوسة إال ولد علم هللا تعالى لبل خلمها أجلها وعملهاأن  -ٗ

شماوتها، وحٌاة عاجلة أو آجلة، وحٌاة سعٌدة أو تعٌسة، لد علم هللا ذلن وسعادتها أو 
 كله، وألجل ذلن أخبر تعالى بؤنه كتب اآلجال واألعمار وال ٌتؽٌر ما كتبه

 المرآن
ُ َما ٌََشاُء َوٌُثْبُِت َوِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتَاِب )  [4ٖ({ ]الرعد : 4ٖ}ٌَْمُحو ّللا 

 التفسٌر:
ء من األحكام وؼٌرها، وٌُْبمً ما ٌشاء منها لحكمة ٌعلمها، وعنده أمُّ الكتاب، ٌمحو هللا ما ٌشا

 وهو اللوح المحفوظ.
 سبب النزول:

َوَما َكاَن }، لالت لرٌش حٌن أنزل: {ٌمحو هللا ما ٌشاء وٌثبت"}عن مجاهد لول هللا: 

ًَ بِآٌٍَة إِال بِإِْذِن هللاِ  ما نران، ٌا دمحم تملن من شًء، ولمد  [ :1ٖ]سورة الرعد: {ِلَرسُوٍل أَْن ٌَؤْتِ
فُِرغ من األمر! فؤنزلت هذه اآلٌة تخوٌفًا ووعًٌدا لهم: إنا إن شبنا أحَدثْنا له من أمرنا ما شبنا، 
ونُْحِدث فً كل رمضان، فنمحو ونثبُت ما نشاء من أرزاق الناس َومَصاببهم، وما نعطٌهم، وما 

 .(ٗ)"نمسم لهم
ُ َما ٌََشاُء َوٌُثْبُِت{ ]الرعد : }ٌَْمُحو لوله تعالى:  ٌمحو هللا ما ٌشاء من  ، أي:"[5َّٖللاَّ

 .(٘)"األحكام وؼٌرها، وٌُْبمً ما ٌشاء منها لحكمة ٌعلمها
}وٌثبت{ أي ٌدعه  ٌنسخ من المرآن ما ٌشاء. :أي ،}ٌمحو هللا ما ٌشاء{ لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٙ)"ثابتا فبل ٌنسخه، وهو المحكم
ُ َما ٌََشاُء َوٌُثِْبُت{ ]الرعد : تعالى:لوله وفً    ، وجوه من التفسٌر:[5ٖ}ٌَْمُحو َّللاَّ

، إال الحٌاة والموت والسعادة والشماوةأحدها : ٌمحو هللا ما ٌشاء من أمور عباده فٌؽٌره إال 
ٌَّرانفإنهما ال   .(1)، ومجاهد(2)، لاله ابن عباسٌُؽَ
 [والحٌاة]ٌدبّر هللا أمَر العباد فٌمحو ما ٌشاُء، إال الشماء والسعادة  لال ابن عباس:" 
 .(ٔ)"والموت

                                                             

( . ٖٕٖ٘ٔ، رلم 2/21دمحم بن ثابت العبدى( ، والبٌهمى ) 2ٖٙٔترجمة  ٖ٘ٔ/ٙأخرجه ابن عدى )(ٔ)
 .(11ٔٔ، رلم 2ٕٗ/ٕوأخرجه أٌضا: الروٌانى )

 .2ٕٖ/5انظر: تفسٌر المرطبً: (ٕ)
( ، والبٌهمى 2ٖٔ، رلم ٕٓ/ٕوأخرجه أٌضا: ابن حبان ) ( .22ٙٗ، رلم 5ٗ5ٔ/٘أخرجه البخارى )(ٖ)
 .(ٕٕٖٙٔ، رلم 2/22)
 شٌبة، أبً ابن إلى نسبته وزاد ،٘ /ٗ المنثور الدر فً السٌوطً، و12ٗ/ٙٔ(:ص51ٕٗٓأخرجه الطبري) (ٗ)

 .1ٖ٘ /ٗ تفسٌره فً كثٌر ابن ونمله حاتم، أبً وابن المنذر، وابن شٌبة،
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕٕؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .21ٗ-22ٗ/ٙٔ(:صٕٙٙٗٓ )-(ٕٔٙٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٓٗ-25ٗ/ٙٔ(:ص2ٕٕٗٓ )-(2ٕٙٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
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 .(ٕ)"الشماء والسعادة لد فُرغ منهما لال مجاهد:" 
اللهم إن كان »سؤلت مجاهًدا فملت: أرأٌت دعاَء أحدنا ٌمول:"عن منصور لال: روي  

، فمال: َحسٌن. «اسمً فً السعداء فؤثبته فٌهم، وإن كان فً األشمٌاء فامحه واجعله فً السعداء
ٌْلٍَة ُمبَاَرَكٍة ِإنَّ }ثم أتٌته بعد ذلن بَحْوٍل أو أكثر من ذلن، فسؤلته عن ذلن، فمال:  ا ِإنَّا أَنزْلنَاهُ فًِ لَ

[ لال: ٌُْمضى فً لٌلة المدر ما ٌكون ٗ، ٖ]سورة الدخان: {كُنَّا ُمْنِذِرٌن فٌَِها ٌُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكٌمٍ 
م ما ٌشاء وٌإخر ما ٌشاء. فؤما كتاب الشماء والسعادة فهو  فً السَّنة من رزق أو مصٌبة، ثم ٌمّدِ

ٌَّر  .(ٖ)"ثابٌت ال ٌُؽَ
ٌَُّر منه شًءت ما ٌشاء فً كتاب سوى أُم الكتاب الثانً : ٌمحو هللا ما ٌشاء وٌثب ، الذي ال ٌُؽَ

، (ٗ)لاله ابن عباس .كتاب ٌمحو هللا منه ما ٌشاء وٌثبت، وعنده أم الكتاب وهما كتابان:
 .(٘)وعكرمة

الثالث : أن هللا عز وجل ٌنسخ ما ٌشاء من أحكام كتابه، وٌثبت ما ٌشاء منها فبل ٌنسخه ، لاله 
 .(5)، وابن جرٌج(1)، وابن زٌد(2)ولتادة، (ٙ)ابن عباس
، لال: من المرآن. ٌمول: ٌبدل هللا ما ٌشاء فٌنسخه، {ٌمحو هللا ما ٌشاء"}عن ابن عباس:  

، ٌمول: وجملة ذلن عنده فً أّم الكتاب، الناسخ {وعنده أم الكتاب، }وٌثبت ما ٌشاء فبل ٌبدله
 .(ٓٔ)"والمنسوخ، وما ٌبدل وما ٌثبت، كلُّ ذلن فً كتاب

، (ٔٔ)وٌثبت من لم ٌؤت أجلُه إلى اجله، لاله الحسن ،فذهبالرابع : أنه ٌمحو َمْن لد جاء أجلُه 
 .(ٕٔ)الطبري جعفر أبً عند بالصواب وأشبهها اآلٌة بتؤوٌل األلوال أولى وهو

 .(ٖٔ)الخامس : ٌؽفر ما ٌشاء من ذنوب عباده ، وٌترن ما ٌشاء فبل ٌؽفره ، لاله سعٌد بن جبٌر
ٌثبت فً البطن الشَّماء والسعادة وكلَّ شًء، فٌؽفر منه ما ٌشاء وٌُإّخر ما  سعٌد:"لال  
 .(ٗٔ)"ٌشاء

السادس : أنه الرجل ٌمدم الطاعة ثم ٌختمها بالمعصٌة فتمحو ما لد سلؾ، والرجل ٌمدم المعصٌة 
 ً  .(٘ٔ)ثم ٌختمها بالطاعة فتمحو ما لد سلؾ ، وهذا المول مؤثور عن ابن عباس أٌضا

السابع : أن الحفظة من المبلبكة ٌرفعون جمٌع ألواله وأفعاله ، فٌمحو هللا عز وجل منها ما لٌس 
 .(ٙٔ)فٌه ثواب وال عماب ، وٌثبت ما فٌه الثواب والعماب ، لاله الضحان

                                                                                                                                                                              

 عبد إلى ونسبه ،٘ٙ: ٗ المنثور الدر فً السٌوطً ذكرهو. 22ٗ/ٙٔ(:صٕٔٙٗٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 منه، الموسٌن بٌن التً والزٌادة مطوال، الشعب فً والبٌهمً حاتم، أبً وابن المنذر، وابن والفرٌابً، الرزاق،
 .لٌلى أبً ابن عن وهشٌم، ووكٌع، الثوري، عن الخبر، وذكر ،ٖٙ٘ /ٗ كثٌر ابن تفسٌر ومن
 .25ٗ/ٙٔ(:ص2ٕٓٗٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٓٗ/ٙٔ(:ص2ٕٕٗٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٔٗ-1ٓٗ/ٙٔ(:ص2ٕ٘ٗٓ(، )2ٖٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٔٗ-1ٓٗ/ٙٔ(:صم2ٕ٘ٗٓ(، )2ٕٗٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1٘ٗ/ٙٔ(:ص15ٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٙٗ-1٘ٗ/ٙٔ(:ص5ٕٔٗٓ(، )5ٕٓٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٙٗ/ٙٔ(:ص5ٕٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٙٗ/ٙٔ(:ص5ٖٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 ابن إلى نسبته وزاد ،2ٙ: ٗ المنثور الدر فً السٌوطً خرجه، و1٘ٗ/ٙٔ(:ص15ٕٗٓأخرجه الطبري) (ٓٔ)

 .1ٖ٘: ٗ تفسٌره فً كثٌر ابن ونمله. المدخل فً والبٌهمً حاتم، أبً وابن المنذر،
 .12ٗ-1ٙٗ/ٙٔ(:ص52ٕٗٓ )-(5ٕٗٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .11ٗ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .12ٗ/ٙٔ(:صٕٔٓ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 جرٌر، ابن لؽٌر ٌنسبه ولم ،1ٙ: ٗ المنثور الدر فً السٌوطً، و12ٗ/ٙٔ(:صٕٔٓ٘ٓأخرجه الطبري)(ٗٔ)

 فً مما أجود وهذالال السٌد دمحم شاكر:" ،... " ٌشاء ما منه فٌمدم كابن، هو شًء وكل:" ... عنده ولفظه
 ".مخطوطتنا

 .1ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .1ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
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 األلدار أن: األلوال هذه ومعنى": -ألوال عدة إٌراده بعد- هللا رحمه كثٌر ابن الحافظ لال 
 عن أحمد اإلمام رواه بما المول لهذا ٌستؤنس ولد ٌشاء، ما منها وٌثبت منها، ٌشاء ما هللا ٌنسخ
 فً ٌزٌد وال الدعاء، إال المدر ٌرد وال ٌصٌبه، بالذنب الرزق لٌحرم الرجل إن»: مرفوعا ثوبان
 .(ٕ)"(ٔ)«البر إال العمر
وأولى األلوال التً ذكرت فً ذلن بتؤوٌل اآلٌة وأشبُهها  لال اإلمام ابن جرٌر الطبري:" 

بالّصواب، الموُل الذي ذكرناه عن الحسن ومجاهد، وذلن أن هللا تعالى ذكره توعَّد المشركٌن 
ًَ َوَما َكاَن ِلَرسُوٍل أن ٌَؤْتِ }الذٌن سؤلوا رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص اآلٌاِت بالعموبة، وتهدَّدهم بها، ولال لهم: 

، ٌعلمهم بذلن أن لمضابه فٌهم أجبل ُمثْبَتًا فً كتاب، هم  {بِآٌٍَة إِال ِبإِْذِن هللا ِلكُّلِ أََجٍل ِكتَابٌ 
رون إلى ولت مجًء ذلن األجل. ثم لال لهم: فإذا جاء ذلن األجل، ٌجًء هللا بما َشاء ممن  مإخَّ

أو هبلن ماٍل، فٌمضً ذلن فً لد َدنا أجله وانمطع رزله، أو حان هبلكه أو اتضاعه من رفعة 
خلمه، فذلن َمْحُوه، وٌثبت ما شاء ممن بمً أجله ورزله وأكله،  فٌتركه على ما هو علٌه فبل 

 ٌمحوه.
عن أبً » ...وبهذا المعنى جاء األثر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصلال ابن جرٌر الطبري: "
ٌْن من اللٌل، فً الساعة الدرداء لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"إ كر فً ثبلث ساعات ٌَْبَم ٌَفتح الذِّ ن هللا 

أولى منهن ٌنظر فً الكتاب الذي ال ٌنُظُر فٌه أحد َؼٌره، فٌمحو ما ٌشاء وٌثبُت. ثم ذكر ما فً 
  .(ٗ)"(ٖ)«األخرٌٌن الساعتٌن
ة بٌضاء ": ابن عباس لالو لَها َدفَّتَان إن هلل لوًحا محفوًظا مسٌرةَ خمسِمبة عام، من ُدرَّ

فتان لَْوحان هلل، كل ٌوم ثبلثمبة وستون لحظةً، ٌمحو ما ٌَشاء وٌثبت وعنده أم  من ٌالوت، والدَّ
 .(٘)"الكتاب

 .(ٙ)"العاشر من رجب هو ٌوم ٌمحو هللا فٌه ما ٌشاء"لٌس بن عباد:  لال

أصل كل ، وهو الكتابأمُّ ، أي:"وعنده [5ٖ}َوِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتَاِب{ ]الرعد : لوله تعالى:
 .(2)"كتاب وهو اللوح المحفوظ الذي كتب هللا فٌه ممادٌَر األشٌاء ِ كلَّها

 .(1)"جملته وأصله :أي لال ابن لتٌبة:" 
 ، وجوه من التفسٌر:[5ٖ}َوِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتَاِب{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  

 .(5)أحدها : الحبلل والحرام ، لاله الحسن
 .(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، لاله الضحانوعنده جملة الكتاب وأصلهالثانً : 
وجملة ذلن عنده فً أّم الكتاب: الناسُخ والمنسوخ، وما  وروي عن ابن عباس، لال:" 

 .(ٔ)"ٌبّدل، وما ٌثبت، كلُّ ذلن فً كتاب

                                                             

 .(ٗ٘ٔ) الصحٌحة فً كما ٌصح، لم منه األول والشطر، (1ٖٕٕٙ)المسند (ٔ)
 .(ٗ/ 5ٙٗ) التفسٌر(ٕ)
 .الحدٌث منكروهو  ،"األنصاري دمحم بن زٌادة . فً سنده :11ٗ/ٙٔ(:صٕٕٓ٘ٓتفسٌر الطبري) (ٖ)

 والطبرانً مردوٌه، وابن حاتم، أبً ابن إلى نسبته وزاد ،٘ٙ /ٗ المنثور الدر فً السٌوطًوالخبر أخرجه 
 .2ٖ٘ /ٗ تفسٌره فً كثٌر ابن ونمله
 .11ٗ/ٙٔالتفسٌر: (ٗ)
 ابن لؽٌر ٌنسبه ولم ،٘ٙ /ٗ المنثور الدر فً السٌوطً، وأخرجه 15ٗ/ٙٔ(:صٕٗٓ٘ٓأخرجه الطبري) (٘)

 ،2ٖ٘ /ٗ تفسٌره فً كثٌر ابن ونمله جرٌر،
 ؼٌر إلى ٌنسبه ولم ،ٙٙ /ٗ المنثور الدر فً السٌوطً. وأخرجه 15ٗ/ٙٔ(:صٕ٘ٓ٘ٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 فً والبٌهمً حاتم، أبً وابن المنذر، ابن إلى ونسبه عباد، بن لٌس عن مطوال خبًرا بعده ذكر ثم جرٌر، ابن

 .الشعب
 .1ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .1ٕٕؼرٌب المرآن: (1)
 .1ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .5ٓٗ/ٙٔ(:صٕٓٔ٘ٓ(، )5ٕٓ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٓٗ/ٙٔ(:ص1ٕٓ٘ٓ(، )2ٕٓ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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 .(ٕ)، لاله كعب األحباروما َخْلمُه عاملونالثالث : هو علم هللا تعالى بما خلك وما هو خالك 
 .(ٖ)"فمال لعلمه: كُْن كتابًا، فكان كتابًا ولال كعب:" 

 .(ٗ)الرابع : هو الذكر ، لاله ابن عباس
 .(٘)الخامس : أنه الكتاب الذي ال ٌبدل ، لاله السدي

 .(ٙ)السادس : أنه أصل الكتاب فً اللوح المحفوظ ، لاله عكرمة
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب لوُل من لال:"وعنده  لال اإلمام ابو جعفر الطبري:" 

ما ٌشاء، ثم عمَّب  أصل الكتاب وجملته، وذلن أنه تعالى ذكره أخبر أنه ٌمُحو ما ٌشاء وٌثبت
، فكان بًٌِّنا أن معناه. وعنده أصل المثّبت منه والَممحّو، وجملتُه {وعنده أم الكتاب}ذلن بموله: 
 .(2)"فً كتاب لدٌه
 .(1)بالتخفٌؾ، بمعنى: ٌكتب ،«ٌُثِْبتُ وَ »ولرئ:  
 الفوابد:
 بٌان النسخ فً األحكام بالكتاب والسنة. -ٔ
 سنة هللا فً اآلجال:بٌان  -ٕ

إن هللا سبحانه وتعالى لدر آجال الخبلبك، بحٌث إذا جاء أجلهم ال ٌستؤخرون 
 جاء أجلهم فبل ٌستؤخرون ساعة والإذا }ساعة وال ٌستمدمون، لال تعالى:

وما كان لنفس أن تموت إال بإذن هللا كتابا }ولال تعالى:[، 5ٌٗونس: {]نٌستمدمو
 .[٘ٗٔآل عمران: {]مإجبل

وعن عبد هللا بن مسعود لال: لالت أم حبٌبة زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص: اللهم أمتعنً 
لد سؤلت هللا  »:بزوجً رسول هللا، وبؤبً أبً سفٌان وبؤخً معاوٌة، لال: فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص

آلجال مضروبة وأٌام معدودة وأرزاق ممسومة ال ٌعجل شٌبا منها لبل حله وال ٌإخر 

منها شٌبا بعد حله ولو كنت سؤلت هللا أن ٌعٌذن من عذاب فى النار أو عذاب فى المبر 
 .(5)"«كان خٌرا لن وأفضل

هللا لد ٌشكل على بعض الناس مواضع فً كتاب هللا وأحادٌث رسول هللا صلى 
علٌه وسلم فٌمول بعضهم: إذا كان هللا علم كل ما هو كابن، وكتب ذلن كله عنده فً 

وإذا كانت األرزاق [، 5ٖالرعد: ] {ٌمحو هللا ما ٌشاء وٌثبت}كتاب هللا فما معنى لوله:
 من سره أن ٌبسط"واألعمال واآلجال مكتوبة ال تزٌد وال تنمص فما توجٌهكم لموله ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٓٔ)"له فً رزله وٌنسؤ له فً أثره فلٌصل رحمه
أن اعبدوا هللا واتموه وأطٌعون * ٌؽفر لكم من }وكٌؾ تفسرون لول نوح لمومه:

 .[ٗـ  ٖنوح: {]ذنوبكم وٌإخركم إلى أجل مسمى
 والجواب أن األرزاق واألعمار نوعان:

  .نوع جرى به المدر وكتب فً أم الكتاب، فهذا ال ٌتؽٌر وال ٌتبدل -

                                                                                                                                                                              

 .5ٔٗ/ٙٔ(:صٕٔٔ٘ٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٔٗ/ٙٔ(:صٕٕٔ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٔٗ/ٙٔ(:صٕٕٔ٘ٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٔٗ/ٙٔ(:صٖٕٔ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٕٗ-5ٔٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٗ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
، رلم ٖٕ٘/2( ، وابن حبان )ٖٕٙٙ، رلم ٕٓ٘ٓ/ٗ( ، ومسلم )2ٖٓٓ، رلم 5ٖٓ/ٔأخرجه أحمد )(5)

وبؤبى أبى  - ملسو هيلع هللا ىلص -( ، وفى الحدٌث أن أم حبٌبة ابنة أبى سفٌان لالت: اللهم أمتعنى بزوجى رسول هللا 5ٙ5ٕ
 .سفٌان وبؤخى معاوٌة. فذكره

 .ٙٙ صـ األشمر سلٌمان عمر والمدر، والمضاء ،2٘ٙٔ رلم والمرجان اللإلإ فً كما علٌه متفك(ٓٔ)
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ٌمحو هللا ما }ونوع أعلم هللا به مبلبكته فهذا هو الذي ٌزٌد وٌنمص، ولذلن لال تعالى: -
هو اللوح المحفوظ الذي لدر « أم الكتاب»، و[5ٖالرعد: {]ٌشاء وٌثبت وعنده أم الكتاب

هللا فٌه اإلمور على ما هً علٌه، ففً كتب المبلبكة ٌزٌد العمر وٌنمص وكذلن الرزق 
المبلبكة ٌكتبون له رزلا وأجبل، فإذا وصل رحمه زٌد له فً بحسب األسباب، فإن 

 .(ٔ)الرزق واألجل، وإال فإنه ٌنمص له منهما
 واألجل أجبلن: 

  .أجل مطلك ٌعلمه هللا -
 .وأجل ممٌد -

فإن هللا ٌؤمر الملن أن ٌكتب لعبده أجبل، فإن وصل رحمه، فٌؤمره بؤن ٌزٌده فً أجله ورزله 
ذلن أم ال، لكن هللا ٌعلم ما ٌستمر علٌه األمر، فإذا جاء األجل لم ٌتمدم  والملن ال ٌعلم أٌزاد له فً

 .(ٕ)ولم ٌتؤخر
 المرآن

ٌْنَا اْلِحَسابُ  َن َن فَِإن َما َعلٌََْن اْلباََلغُ َوَعلَ ({ ]الرعد ٓٗ) }َوإِْن َما نُِرٌَن َن بَْعَض ال ِذي نَِعُدهُْم أَْو نَتََوفٌ 
 :ٗٓ] 

 التفسٌر:
بعض العماب الذي توعَّْدنا به أعداءن من الخزي والنَّكال فً الدنٌا  -أٌها الرسول- وإن أرٌنان

ل لهم، وإن توفٌنان لبل أن ترى ذلن، فما علٌن إال تبلٌػ الدعوة، وعلٌنا الحساب  فذلن المعجَّ
 والجزاء.
أٌها -وإن أرٌنان  :"، أي[ٓٗ}َوإِْن َما نُِرٌَنََّن بَْعَض الَِّذي نَِعُدهُْم{ ]الرعد : لوله تعالى: 
ل  -الرسول بعض العماب الذي توعَّْدنا به أعداءن من الخزي والنَّكال فً الدنٌا فذلن المعجَّ

 .(ٖ)"لهم
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وإما نرٌنن، ٌا دمحم فً حٌاتن بعَض الذي  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"نعُد هإالء المشركٌن باهلل من العماب على كفرهم
 إما أرٌنان بعض الذي وعدناهم من إظهار دٌن اإلسبلم على :المعنى لال الزجاج:" 
 .(٘)"الدٌن كله
 .(ٙ)"نهم فً حٌاتن لتمّر عٌنُن منهمأي : ننتمم م لال ابن كثٌر:" 

َنََّن{ ]الرعد : لوله تعالى:   نمبضن لبل أن نمر عٌنن بعذاب وإن  ، أي:"[ٓٗ}أَْو نَتََوفٌَّ
 .(2)"هإالء المشركٌن

 .(1)"أو نتوفٌَنََّن لبل أن نُرٌَن ذلن لال الطبري:" 
 .(5)"أو توفٌنان لبل ذلن لال الزجاج:" 
َنا اْلِحَساُب{ ]الرعد :  }فَإِنََّمالوله تعالى:  ٌْ ٌَْن اْلبَبَلغُ َوَعلَ فما علٌن إال تبلٌػ  ، أي:"[َٓٗعلَ

 .(ٓٔ)"الدعوة، وعلٌنا الحساب والجزاء

                                                             

 .2ٙ صـ األشمر عمر والمدر المضاء ،(ٓٗ٘/ 1) تٌمٌة ابن فتاوى مجموعانظر:  (ٔ)
 .1ٖٓ-2ٖٓانظر: اإلٌمان والمدر: (ٕ)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٖٗ/ٙٔالتفسٌر:  (ٗ)
 .ٓ٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .2ٕٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .5ٖٗ/ٙٔالتفسٌر:  (1)
 .ٓ٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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ًَ إلى طاعة ربن فٌما أمرن به من تبلٌؽهم رسالتَه، ال  لال الطبري:"  فإنما علٌن أن تنتِه
ا  طلَب صبلِحهم وال فسادِهم، وعلٌنا محاسبتهم، فمجازاتهم بؤعمالهم، إن خًٌرا فخٌٌر وإن شرا

 .(ٔ)"فشر
 .(ٕ)" أي : مصٌرهم ومتمَلَبهم ، وهللا شهٌد على أفعالهم بعدن لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"أو آمنوا كفروا هم به -فلٌس علٌن إال الببلغ  الزجاج:"لال  
}وعلٌنا ، فلٌس ذلن شؽبل لن }فإنما علٌن الببلغ{ والتبٌٌن للخلك لال السعدي: أي:" 

 .(ٗ)"الحساب{ فنحاسب الخلك على ما لاموا به، مما علٌهم، وضٌعوه، ونثٌبهم أو نعالبهم
ًّ أمتً البارحة لدى هذه الحجرة عن حذٌفة بن أسٌد ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص   لال : "عُرضت عل

، أولها وآخرها. فمال رجل : ٌا رسول هللا ، عرض علٌن من ُخِلك ، فكٌؾ من لم ٌخلك ؟ فمال 
روا لً فً الطٌن ، حتى إنً ألْعَرُؾ باإلنسان منهم من أحدكم بصاحبه" : "ُصّوِ
(٘). 

 الفوابد:
 رؾ ربع لرن أكبر دلٌل على أنه حك.انتصار اإلسبلم وانتشاره فً ظ -ٔ
لم ٌشترط هللا تعالى وال رسوله ملسو هيلع هللا ىلص لوجوب األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر استجابة  -ٕ

الناس، بل أوجب هللا تعالى على نبٌه الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى أمته تبلٌػ الناس أوامره ونواهٌه 
ولد وردت نصوص كثٌرة تبٌن هذا. منها على سبٌل سواء استجابوا أم لم ٌستجٌبوا. 

ْلتُْم َوإِْن تُِطٌعُوهُ تَْهتَُدو ُكْم َما ُحّمِ ٌْ َل َوَعلَ ٌِْه َما ُحّمِ ا المثال لوله تعالى: فَإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَ
سُوِل إِالَّ البَبَلغُ الُمِبٌُن ]النور:  [.َٗ٘وَما َعلَى الرَّ

ٌَْن البَبَلغُ ]آل عمران:  ومنها لوله تعالى: فَإِنْ  -  [.ٕٓأَْسلَُموا فَمَِد اْهتََدْوا َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَ
ٌْتُْم فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَى َرسُوِلَنا البَبَلغُ الُمبٌُِن ]المابدة:  -  [.5ٕومنها لوله تعالى: فَإِْن تََولَّ
ٌَْن البَبَلغُ الُمبٌُِن ]النحل: ومنها لوله تعالى: فَإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما عَ  -  [.1ٕلَ

ٌْتُْم فَإِنََّما َعلَى َرسُوِلَنا البَبَلغُ الُمبٌُِن ]التؽابن:  -  [.ٕٔومنها لوله تعالى: فَإِْن تََولَّ
سُِل إِالَّ البَبَلغُ الُمبٌُِن ]النحل:  -  [.ٖ٘ومنها لوله تعالى: فََهْل َعلَى الرُّ
ٌْكُْم ]هود: ومنها لوله تعالى: فَإِْن  -  [.2٘تََولَّْوا فَمَْد أَْبلَْؽتُكُْم َما أُْرِسْلُت بِِه إِلَ
ٌَْن البَبَلغُ َوَعلَ  - َنََّن فَإِنََّما َعلَ َنا ومنها لوله تعالى: َوإِْن َما نُِرٌَنََّن بَْعَض الَِّذي نَِعُدهُْم أَْو نَتََوفٌَّ ٌْ

 [.ٓٗالِحَساُب ]الرعد: 
ٌَْن ِمْن َربَِّن َوإِْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّْؽَت ومنها لوله تعالى: ٌَا أٌَُّ  - ّلِْػ َما أُْنِزَل إَِل سُوُل بَ َها الرَّ

 [.2ِٙرَسالَتَهُ َوهللاُ ٌَْعِصُمَن ِمَن النَّاِس ]المابدة: 
ٌِْطٍر ]الؽاشٌة:  - ٌِْهم بُِمَص ٌر لَّْسَت َعلَ ْر ِإنََّما أَنَت ُمذَّكِ  [.ٕٕ - ٕٔومنها لوله تعالى: فَذَّكِ

فمهمة الرسول الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا مهمة أمته أن ٌبلؽوا الناس أوامر هللا تعالى ونواهٌه 
وٌذكروهم سواء استجابوا أم لم ٌستجٌبوا وال عذر لهم عند هللا لترن هذه المهمة الجلٌلة 

هللا  ولال العلماء رضً"بسبب إعراض الناس عنهم. وفً هذا الصدد ٌمول اإلمام النووي: 
عنهم: وال ٌسمط عن المكلؾ األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر لكونه ال ٌفٌد فً ظنه، بل 

ولد لدمنا أن الذي علٌه األمر والنهً ال المبول،  ،ٌجب علٌه فعله فإن الذكرى تنفع المإمنٌن
سُوِل إِالَّ البَبَلغُ   .(ٙ)"وكما لال هللا عز وجل: َما َعلَى الرَّ

                                                             

 .5ٖٗ/ٙٔالتفسٌر:  (ٔ)
 .2ٕٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
ولال الهٌثمً فً  ، 2ٕٕ/ٗ. ورواه ابن ابً شٌبة بنحوه، كما فً تفسٌر ابن كثٌر:(1ٔٔ/ٖالمعجم الكبٌر )(٘)

 . ( : "وفٌه زٌاد بن المنذر وهو كذاب"5ٙ/ٓٔالمجمع )
 .ٖٕ - ٕٕ/ ٕ(( )مسلم صحٌح على النووي شرح(ٙ)
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لصه هللا تعالى عن أصحاب السبت حٌث استمر الصالحون فً نهً  ومما ٌإكد هذا ما
العصاة عن التحاٌل للصٌد ٌوم السبت، ولم ٌتركوا االحتساب بسبب عدم استجابة العصاة، 

 بل صرحوا أنهم ٌمصدون من وراء احتسابهم أمرٌن:
 أن ٌمبل عذرهم عند هللا تعالى. -أ
 توبون إلى هللا تعالى.لعل العصاة ٌستجٌبون فٌتركون التحاٌل وٌ -ب

بُُهْم َعذَ  ةٌ ِمْنُهْم ِلَم تَِعظُوَن لَْوًما هللاُ ُمْهِلكُُهْم أَْو ُمعَذِّ ابًا ٌمول سبحانه وتعالى عن لصتهم: َوإِْذ لَاَلْت أُمَّ
 .(ٔ)[َٗٙٔشِدًٌدا لَالُوا َمْعِذَرةً إَِلى َربِّكُْم َولَعَلَُّهْم ٌَتَّمُوَن ]األعراؾ: 

 المرآن
ُ ٌَْحكُُم اَل ُمعَمَِّب ِلُحْكِمِه َوهَُو سَ  ِرٌُع }أََولَْم ٌََرْوا أَن ا نَؤْتًِ اَْلَْرَض نَْنمُُصَها ِمْن أَْطَرافَِها َوّللا 

 [ٔٗ({ ]الرعد : ٔٗاْلِحَساِب )
 التفسٌر:

أو لم ٌبصر هإالء الكفار أنا نؤتً األرض ننمصها من أطرافها، وذلن بفتح المسلمٌن ببلد 
شركٌن وإلحالها بببلد المسلمٌن؟ وهللا سبحانه ٌحكم ال معّمِب لحكمه ولضابه، وهو سرٌع الم

 الحساب، فبل ٌستعجلوا بالعذاب؛ فإن كل آت لرٌب.
أولْم  ، أي:"[ٔٗ}أََولَْم ٌََرْوا أَنَّا َنؤْتًِ اأْلَْرَض َنْنمُُصَها ِمْن أَْطَرافَِها{ ]الرعد : لوله تعالى: 

أنّا نمّكن للمإمنٌن من دٌارهم ونفتح للرسول األرض بعد األرض حتى  ٌر هإالء المشركون
 .(ٕ)"تنمص دار الكفر وتزٌد دار اإِلسبلم؟

، وجوه [ٔٗ}أََولَْم ٌََرْوا أَنَّا َنؤْتًِ اأْلَْرَض نَْنمُُصَها ِمْن أَْطَرافَِها{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  
 من التفسٌر:

، (٘)، والضحان(ٗ)، والحسن(ٖ)ببلد المشركٌن، لاله ابن عباسأحدها: بالفتوح على المسلمٌن من 

 ..(1)، وابن كثٌر(2)، وبه لال ابن جرٌر الطبري(ٙ)، ولتادة(٘)والضحان
 .(5)"أولم ٌروا أنا نفتح لدمحم األرض بعد األرض؟ لال ابن عباس:" 
 .(ٓٔ)"هو ظهور المسلمٌن على المشركٌن لال الحسن:" 
أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌُْنتَمَُص له ما حوله من األَرِضٌن، ٌنظرون  :ٌعنى لال الضحان:" 

نَؤْتًِ األْرَض َنْنمُُصَها ِمْن أَْطَرافَِها أَفَُهمُ }«: سورة األنبٌاء» إلى ذلن فبل ٌعتبرون لال هللا فً
 .(ٔٔ)"به هم الؽالبون[ ، بل نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاٗٗ]سورة األنبٌاء: {اْلؽَاِلبُونَ 
ألوى األدلة على أن هللا منجٌز وعده لرسوله علٌه  وذلن من لال الصابونً:" 
 .(ٕٔ)"السبلم

بها، أو ال ٌََخافون أن الثانً : بخرابها بعد العمارة، والمعنى:  أولم ٌروا أنا نؤتً األرض فنخّرِ
ب أرضهم؟ ، (ٔ)، ومجاهد(ٖٔ)عباس أٌضا. لاله ابن نفعل بهم وبؤرضهم مثل ذلن فنهلكهم ونخّرِ

 .(ٕ)وعكرمة

                                                             

(ٔ) . 
 .1ٓ/ٕطصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٖٗ/ٙٔ(:صٕٗٔ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٗٗ/ٙٔ(:ص2ٕٔ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٗٗ/ٙٔ(:صٕٙٔ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .51ٗ-52ٗ/ٙٔانظر: التفسٌر: (2)
 .2ٖٗ/ٗانظر: التفسٌر: (1)
 .5ٖٗ/ٙٔ(:صٕٗٔ٘ٓأخرجه الطبري) (5)
 .5ٗٗ/ٙٔ(:ص2ٕٔ٘ٓأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٗٗ/ٙٔ(:ص1ٕٔ٘ٓأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٔ-1ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .5٘ٗ-5ٗٗ/ٙٔ(:ص5ٕٔ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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 .(ٖ)"خرابُها وهبلن الناس ولال ابن جرٌج:" 
ب من أطرافها لال عكرمة:"   .(ٗ)"نخّرِ
، (ٙ)، ومجاهد(٘)، لاله ابن عباسمعناه: ننمص من بََركتها وثَمرتها وأهِلها بالموتالثالث : 
 .(1)، والشعبً(2)والكلبً
أي: بموت أهلها وفنابهم، شٌبا فشٌبا، حتى ٌرث هللا األرض ومن  ولال الشٌخ السعدي:" 

 .(5)"علٌها وهو خٌر الوارثٌن
. بؤخذهم بالموت ونواحٌهم أطرافهم من نؤخذ معناه: أنا نؤتً األرض ننمصها من أهلها، الرابع : 
 .(ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)لاله مجاهد
. ثم لال: لو كانت األرض (ٕٔ)«هو لَْبُض الناس»-وفً رواٌة- هو الموت لال عكرمة:" 

 .(ٖٔ)"تنمص لم نجد مكانًا نجلُس فٌه
، (ٗٔ)بموت فمهابها وخٌارها ، لاله ابن عباس ، اي:«ننمُصها من أطرافها»الخامس: أن معنى

 .(٘ٔ)ومجاهد
 .(ٙٔ)"بموت العلماء والعباد :أي:" ولال ابن لتٌبة 

 .(2ٔ)السادس : أنه بجور والتها. أفاده الماوردي
 :(1ٔ)ومن ذلن ،لآلٌة عدة دالالت أثبتها العلم الحدٌثالسابع: التفسٌر العلمً لآلٌة الكرٌمة، فإنه 

  : علً الكوكب ككل «اَلرض»فً إطار داللة لفظة   : أوال
 : فً هذا اإلطار نجد ثبلثة معان علمٌة بارزة ٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً

 .(5ٔ) إنماص األرض من أطرافها بمعنً انكماشها علً ذاتها وتنالص حجمها باستمرار  

                                                                                                                                                                              

 .5٘ٗ/ٙٔ(:صٕٕٔ٘ٓ(، )ٕٕٓ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5٘ٗ/ٙٔ(:صٕٕٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5٘ٗ/ٙٔ(:صٕٕٔ٘ٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5٘ٗ/ٙٔ(:صٕٕٕ٘ٓأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5٘ٗ/ٙٔ(:صٖٕٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5٘ٗ/ٙٔ(:صٕٕٗ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .5ٙٗ/ٙٔ(:صٕٕ٘٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٗ٘تفسٌر السعدي: (5)

، من 5ٕٔٓ/ٌونٌه/حزٌران 2ٔالمتحدة صدر حسب تمرٌر جدٌد لؤلمم ولٌل: أن البشرٌة فً ازدٌاد، ف 
وتٌرة النمو تمضً ببطء،  –المتولع أن ٌرتفع عدد سكان العالم بممدار ملٌاري شخص فً الثبلثٌن عاما المادمة 

 .ملٌار شخص ٔٔ: حوالً ٕٓٓٔلكن نمو السكان سٌصل، حسب التولعات، إلى ذروته بحلول عام 
إلى  5ٕٔٓالذي كان لد انخفض عام  –معدل الخصوبة العالمً وحسب التمرٌر أٌضا، من المتولع أن  
إلى أن ٌصل إلى  ٕٓ٘ٓسٌواصل االنخفاض عام  – 55ٓٔعام  ٕ.ٖوالدة لكل امرأة، ممارنة بمعدل  ٘.ٕ
 .والدة لكل امرأة ٕ.ٕمعدل 
 .5ٙٗ/ٙٔ(:ص2ٕٕ٘ٓ(، )ٕٕٙ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .52ٗ-5ٙٗ/ٙٔ(:صٕٖٕ٘ٓ )-(2ٕٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٙٗ/ٙٔ(:ص5ٕٕ٘ٓأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٙٗ/ٙٔ(:ص2ٕٕ٘ٓاخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .52ٗ/ٙٔ(:صٖٖٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .52ٗ/ٙٔ(:صٖٕٗ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٕٕؼرٌب المرآن: (ٙٔ)
 .5ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 وما بعدها. ٖ٘ٔانظر: من آٌات اإلعجاز العلمً: األرض فً المرآن الكرٌم، د. زؼلول النجار: (1ٔ)
وٌمدر   ،  كم  ٕٗٓٓٗ وٌمدر متوسط محٌطها بنحو  ،  كم  2ٕٕٗٔ ٌمدر متوسط لطر األرض الحالٌة بحوالً(5ٔ)

دة من التشكٌل منذ انفصال وتفٌد الدراسات أن أرضنا مرت بمراحل متعد  .ٖ حجمها بؤكثر من ملٌون ملٌون كم
مادتها عن سحابة الدخان الكونً التً نتجت عن عملٌة االنفجار العظٌم إما مباشرة أو بطرٌمة ؼٌر مباشرة عبر 

وبذلن خلمت األرض االبتدابٌة التً لم تكن سوي كومة   ،  سدٌم الدخان الذي تولدت عنه مجموعتنا الشمسٌة
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ومكونة من عدد من العناصر   ،  بمابة ضعؾ حجمها الحالً علً األللضخمة من الرماد ذات حجم هابل ٌمدر 
  ،  والحدٌدٌة الصخرٌة  ،  ثم ما لبثت تلن الكومة االبتدابٌة أن رجمت بوابل من النٌازن الحدٌدٌة  . الخفٌفة

طن سنوٌا من والتً تتراوح كمٌاتها بٌن األلؾ والعشرة آالؾ   ) كتلن التً تصل األرض فً زماننا  ،  والصخرٌة
  (. مادة الشهب والنٌازن

ً اندفعت النٌازن الحدٌدٌة إلى مركز تلن الكومة االبتدابٌة حٌث استمرت مولدة   ، وبحكم كثافتها العالٌة نسبٌا
حرارة عالٌة أدت إلى صهر كومة الرماد التً شكلت األرض االبتدابٌة وإلى تماٌزها إلى سبع أرضٌن علً 

  : النحو التالً
مع للٌل من العناصر   %(5) وبعض النٌكل  %(5ٓ) عبارة عن نواة صلبة من الحدٌد  : ب صلب داخلًـ لٔ  

وهو لرٌب من تركٌب النٌازن   %(ٔ) والكبرٌت والسلٌكون واألوكسجٌن  ، الخفٌفة مثل الكربون والفسفور
وتمدر كثافتها   ، كم  ٕٕٓٗ در بحوالًوٌبلػ لطر هذه النواة حالٌا ما ٌم  ، الحدٌدٌة مع زٌادة واضحة فً نسبة الحدٌد

  .ٖ سم / جرام  ٘.ٖٔ إلً  ٓٔ بحوالً
وله نفس تركٌبه الكٌمٌابً   ، وهو نطاق سابل ٌحٌط باللب الصلب  (: الخارجً  ) ـ نطاق لب األرض السابلٕ  

مة انتمالٌة شبه وٌفصله عن اللب الصلب منط  ، كم  2ٕٕ٘ وٌمدر سمكه بحوالً  ، تمرٌبا ولكنه فً حالة انصهار
وٌكون كل من لب األرض الصلب والسابل   ، كم تعتبر الجزء األسفل من هذا النطاق  ٓ٘ٗ منصهرة ٌبلػ سمكها

  . من كتلتها  %ٖٔ حوالً
وٌبلػ   ،  وهو نطاق صلب ٌحٌط بلب األرض السابل  (: الوشاح السفلً  ) ـ النطاق األسفل من وشاح األرضٖ  

مستوي   ( الذي ٌعلوه  ) وٌفصله عن الوشاح األوسط  ( كم  11ٕ٘ كم إلى عمك  2ٓٙ من عمك  ) كم  ٕٕ٘ٔ سمكه نحو
  . انمطاع للموجات االهتزازٌة الناتجة عن الزالزل

وٌحده   ،  كم  2ٕٓ وهو نطاق صلب ٌبلػ سمكه نحو  (: الوشاح األوسط  ) ـ النطاق األوسط من وشاح األرضٗ  
كم وٌفصله عن الوشاح   2ٓٙ الموجات االهتزازٌة ٌمع أحدهما علً عمكمستوٌات من مستوٌات انمطاع 

 . كم وٌفصله عن الوشاح األعلى  ٓٓٗ وٌمع اآلخر علً عمك  ،  األسفل
عالً الكثافة   ،  شبه منصهر  ،  وهو نطاق لدن  (: الوشاح العلوي  ) ـ النطاق األعلى من وشاح األرض٘  

كم   ٕٓٔـ   ٘ٙ ٌعرؾ باسم نطاق الضعؾ األرضً وٌمتد بٌن عمك  %(ٔ ً حدودنسبة االنصهار فٌه ف  ) واللزوجة
وٌعتمد بؤن وشاح األرض كان كله منصهرا فً بدء   ،  كم  1ٖٓ كم و  ٖٖ٘ كم وٌتراوح سمكه بٌن  ٓٓٗ وعمك

  . خلك األرض ثم أخذ فً التصلب بالتدرٌج نتٌجة لفمد جزء هابل من حرارة األرض
  ٕٓٔ( كم  1ٓـ   ٓٙ بٌن أعماق  ) كم  ٓٙـ   ٓٗ وٌتراوح سمكه بٌن  : من الؽبلؾ الصخري لؤلرض ـ النطاق السفلًٙ  

ومن أعلً خط انمطاع الموجات االهتزازٌة   ،  كم وٌحده من أسفل الحد العلوي لنطاق الضعؾ األرضً
  . المعروؾ باسم الموهو

  (: ضلشرة األر  ) ـ النطاق العلوي من الؽبلؾ الصخري لؤلرض 2 
وٌتكون أساسا   ،  كم تحت المارات  (1ٓـ   ٓٙ) كم تحت لٌعان البحار والمحٌطات وبٌن  (1ـ  ٘ ) وٌتراوح سمكه بٌن

واألوكسجٌن مع   ،  واأللمنٌوم  ،  والكالسٌوم  ،  والبوتاسٌوم  ،  والصودٌوم  ،  من العناصر الخفٌفة مثل السلٌكون
ر األخرى وهو التركٌب الؽالب للمشرة المارٌة التً ٌؽلب علٌها وبعض العناص  %(ٙ.٘) للٌل من الحدٌد

  . أما لشرة لٌعان البحار والمحٌطات فتمٌل إلى تركٌب الصخور البازلتٌة  ،  الجرانٌت والصخور الجرانٌتٌة
تندفع من نطاق الضعؾ   ،  وأدي هذا التماٌز فً التركٌب الداخلً لؤلرض إلى نشوء دورات من تٌارات الحمل

لتمزق الؽبلؾ الصخري لؤلرض إلى   ،  ومن وشاح األرض األوسط أحٌانا  ،  ؼالبا  ( الوشاح األعلى  ) األرضً
  ،  عدد من األلواح التً شرعت فً حركة داببة حول نطاق الضعؾ األرضً نشؤ عنها الثورات البركانٌة

األرض بمعنً إخراج كل من ؼبلفٌها المابً  كما نشؤ عنها دحو  ،  والحركات البانٌة للجبال  ،  والهزات األرضٌة
  . والؽازي من جوفها وتكون كتل المارات

هذا التارٌخ ٌشٌر إلى أن حجم األرض االبتدابٌة كان علً األلل ٌصل إلى مابة ضعؾ حجم األرض الحالٌة 
أخذ منذ اللحظة  والممدر بؤكثر للٌبل من ملٌون ملٌون وثبلثمابة وخمسٌن كٌلومترا مكعبا وأن هذا الكوكب لد

وكان انكماش األرض علً ذاتها سنة كونٌة الزمة   . األولً لخلمه فً االنكماش علً ذاته من كافة أطرافه
  ،  هذه العبللة التً تضبط بعد األرض عن الشمس  ،  للمحافظة علً العبللة النسبٌة بٌن كتلتً األرض والشمس

وٌمدر متوسط المسافة بٌن األرض والشمس بنحو مابة وخمسٌن   . ناذلن البعد الذي ٌحكم كمٌة الطالة الواصلة إلٌ
ولما كانت كمٌة الطالة التً تصل من الشمس إلى كل كوكب من كواكب مجموعتها   ،  ملٌونا من الكٌلومترات

ب بٌنما ٌتناس  ،  وكذلن تتناسب سرعة جرٌه فً مداره حولها  ،  تتناسب تناسبا عكسٌا مع بعد الكوكب عن الشمس
وسنة الكوكب هً المدة التً ٌستؽرلها فً إتمام دورة كاملة   ) طول سنة الكوكب تناسبا طردٌا مع بعده عنها

اتضحت لنا الحكمة من استمرارٌة تنالص األرض وانكماشها علً ذاتها أي تنالصها من   (،  حول الشمس
وأحرلت كل حً   ،  نا الٌوم للٌبل ألحرلتناولو زادت الطالة التً تصلنا من الشمس عن المدر الذي ٌصل  . أطرافها
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وانبعاجها للٌبلً عند   ،  إنماص األرض من أطرافها بمعنً تفلطحها للٌبلً عند المطبٌن  
 .(ٔ)  خط االستواء

إنماص األرض من أطرافها بمعنً اندفاع لٌعان المحٌطات تحت المارات وانصهارها  

 .(ٕ)بفعل تحرن ألواح الؽبلؾ الصخري لؤلرضوذلن 

                                                                                                                                                                              

ولو للت للٌبلً لتجمد كل حً علً األرض ولمضً علً الحٌاة   ، وخلخلت الهواء  ،  ولبخرت الماء  ،  علً األرض
  . األرضٌة بالكامل

ناتجة ومن الثابت علمٌا أن الشمس تفمد من كتلتها فً كل ثانٌة نحو خمسة مبلٌٌن من األطنان علً هٌبة طالة 
وللمحافظة علً المسافة الفاصلة بٌن األرض   . من تحول ؼاز اإلٌدروجٌن باالندماج النووي إلى ؼاز الهلٌوم

وٌخرج ذلن عن   ، والشمس البد وأن تفمد األرض من كتلتها وزنا متناسبا تماما مع ما تفمده الشمس من كتلتها
زات واألبخرة وهباءات متناهٌة الضآلة من طرٌك كل من فوهات البراكٌن وصدوع األرض علً هٌبة الؽا

وٌتمكن البعض اآلخر من اآلفبلت من جاذبٌة األرض واالنطبلق   ، المواد الصلبة التً ٌعود بعضها إلى األرض
وتنمص من كافة   ، وبذلن الفمدان المستمر من كتلة األرض فإنها تنكمش علً ذاتها  ، إلى صفحة السماء الدنٌا

ولوال ذلن النطلمت األرض من عمال جاذبٌة الشمس   . بالمسافة الفاصلة بٌنها وبٌن الشمس وتحتفظ  ، أطرافها
  ٘ٔ أو النجذبت إلى للب الشمس حٌث الحرارة فً حدود  ،  لتضٌع فً صفحة الكون وتهلن وٌهلن كل من علٌها

  . ملٌون درجة مبوٌة فتنصهر وٌنصهر كل ما بها ومن علٌها
أن كمٌة الشهب والنٌازن التً تصل األرض ٌومٌا تلعب دورا هاما فً ضبط العبللة بٌن ومن حكمة هللا البالؽة 

 .. كتلتً األرض والشمس إذا زادت كمٌة المادة المنفلتة من عمال جاذبٌة األرض
فً زمن الخلٌفة المؤمون لٌست المسافة الممابلة لكل درجة من درجات خطوط الطول فً كل من تهامة (ٔ)

ولد سبك العلماء المسلمون الؽرب فً   ،  استنتج من ذلن حمٌمة أن األرض لٌست كاملة االستدارةو  ،  والعراق
ذلن بثمانٌة لرون علً األلل ألن الؽربٌٌن لم ٌشرعوا فً لٌاس أبعاد األرض إال فً المرن السابع عشر 

  ،  لجاذبٌة نحو مركزها فحسبحٌن أثبت نٌوتن نمص تكور األرض وعلله بؤن مادة األرض التتؤثر با  ،  المٌبلدي
ولد نتج عن   ،  المركزٌة الناشبة عن دوران األرض حول محورها  ( النابذة  ) ولكنها تتؤثر كذلن بالموة الطاردة

  ،  ذلن انبعاج بطا فً األرض ولكنه مستمر عند خط االستواء حٌث تزداد الموة الطاردة المركزٌة إلى ذروتها
لطبً ؼٌر   ( انبساط  ) وٌمابل ذلن االنبعاج االستوابً تفلطح  ،  لمركز إلى أدنً لدر لهاوتمل لوة الجاذبٌة إلى ا

والمنطمة المطبٌة   ،  وتتنالص لٌمة الموة الطاردة المركزٌة  ،  متكافا عند لطبً األرض حٌث تزداد لوتها الجاذبة
  ،  كم  ٖ.2ٕ٘ٙٔ لطر األرض االستوابً بنحووٌمدر متوسط   . الشمالٌة أكثر تفلطحا من المنطمة المطبٌة الجنوبٌة

وٌمثل هذا التفلطح   ،  كم  2.ٕٗ كم وبذلن ٌصبح الفارق بٌن المطرٌن نحو  ٙ.2ٖٕٔٔ ونصؾ لطرها المطبً بنحو
  ،  سم تمرٌبا كل ألؾ سنة ٔ  مما ٌدل علً أنها عملٌة بطٌبة جدا تمدر بنحو  ،  من نصؾ لطر األرض  .%ٖٖ نحو

 .وهً احدي عملٌات إنماص األرض من أطرافها  ،  مستمرة منذ بدء خلك األرضولكنها عملٌة 
  ، ٌمزق الؽبلؾ الصخري لؤلرض بواسطة شبكة هابلة من الصدوع العمٌمة التً تحٌط باألرض إحاطة كاملة(ٕ)

هذه الشبكة  وتفصل  ، كم ٕٓٔ كم و  ٘ٙ وتتراوح أعمالها بٌن  ، وتمتد لعشرات اآلالؾ من الكٌلومترات فً الطول
ومع دوران   ، لوحا ربٌسٌا وعدد من األلواح الصؽٌرة نسبٌا  ٕٔ من الصدوع الؽبلؾ الصخري لؤلرض إلً

األرض حول محورها تنزلك ألواح الؽبلؾ الصخري لؤلرض فوق نطاق الضعؾ األرضً متباعدة عن بعضها 
ع الصهارة الصخرٌة عبر مستوٌات وٌعٌن علً هذه الحركة اندفا  ، أو مصطدمة مع بعضها البعض  ، البعض

الصدوع خاصة عبر تلن المستوٌات التصدعٌة التً تشكل محاور حواؾ أواسط المحٌطات فتإدي إلى اتساع 
وذلن ألن الصهارة الصخرٌة المتدفمة بمبلٌٌن األطنان عبر   ، لٌعان البحار والمحٌطات وتجدد صخورها

انبً لاع المحٌط ٌمنة وٌسرة لعدة سنتٌمترات فً السنة مستوٌات صدوع أواسط المحٌطات تإدي إلى دفع ج
وتإدي إلى ملء المسافات الناتجة بالطفوحات البركانٌة المتدفمة والتً تبرد وتتطلب علً هٌبة أشرطة   ، الواحدة

وٌنتج عن هذا التوسع اندفاع صخور لاع المحٌط ٌمنة   ،  فً اتجاه حركة التوسع  . متوازٌة تتمادم فً العمر
أي بنصفه فً   ) فً اتجاهً التوسع لٌهبط تحت كتل المارات المحٌطة فً الجانبٌن بنفس معدل التوسع  ،  ٌسرةو

وتستهلن صخور لاع المحٌط الهابطة تحت المارتٌن المحٌطتٌن باالنصهار فً نطاق الضعؾ   (،  كل اتجاه
  . األرضً

فإن العملٌة التصادمٌة   ،  ة بحوض المحٌط أو البحروكما ٌصطدم لاع المحٌط بكتل المارتٌن أو المارات المحٌط
وكما تحدث عملٌة التباعد   ،  لد تتكرر بٌن كتل لاع المحٌط الواحد فتكون الجزر البركانٌة وٌنمص لاع المحٌط

فً أواسط المارة فتإدي إلى فصلها إلى كتلتٌن لارٌتٌن مفصولتٌن ببحر طولً مثل البحر األحمر ٌظل ٌتسع 
إلى محٌط فً المستمبل البعٌد وفً كل الحاالت تستهلن صخور الؽبلؾ الصخري لؤلرض عند  حتى ٌتحول

وتتخذ   . وهً صورة من صور إنماص األرض من أطرافها  ،  وتتجدد عند خطوط التباعد  ،  خطوط التصادم
ٌمابلها فً    ، ألواح الؽبلؾ الصخري لؤلرض فً العادة أشكاال رباعٌة ٌحدها من جهة خطوط انفصام وتباعد
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  : علً الٌابسة التً نحٌا علٌها «اَلرض»فً إطار داللة لفظ   : ثانٌا
  : فً هذا اإلطار نجد معنٌٌن علمٌٌن واضحٌن نوجزهما فٌما ٌاتً

إنماص األرض من أطرافها بمعنً أخذ عوامل التعرٌة المختلفة من المرتفعات  
 .(ٔ)فً المنخفضات من سطح األرض حتى تتم تسوٌة سطحهاوإلماء نواتج التعرٌة 

إنماص األرض من أطرافها بمعنً طؽٌان مٌاه البحار والمحٌطات علً الٌابسة  
 .(ٕ) وإنماصها من أطرافها

                                                                                                                                                                              

تتحرن عبرها ألواح الؽبلؾ الصخري   ،  وفً الجانبٌن اآلخرٌن حدود انزالق  ،  الجهة األخرى خطوط تصادم
 .منزلمة بحرٌة عن بعضها البعض

  ،  وتحرن ألواح الؽبلؾ الصخري لؤلرض ٌإدي باستمرار إلى استهبلن صخور لٌعان كل محٌطات األرض
لً ذلن فإن محاور المحٌطات تشؽلها صخور بركانٌة ورسوبٌة جدٌدة لد ال وع  ،  وإحبللها بصخور جدٌدة

عند   ( التً لد ٌتجاوز عمرها المابتً ملٌون سنة  ) بٌنما تندفع الصخور المدٌمة  ،  ٌتجاوز عمرها اللحظة الواحدة
طت تحت كتل والصخور األلدم عمرا من ذلن تكون هب  ،  حدود تصادم لاع المحٌط مع المارات المحٌطة به

وهً صورة رابعة من صور إنماص   ،  المارات وهضمت فً نطاق الضعؾ األرضً وتحولت إلى صهارة
  . األرض من أطرافها

وٌبدو أن هذه العملٌات األرضٌة المتعددة كانت فً بدء خلك األرض أشد عنفا من معدالتها الحالٌة لشدة حرارة 
لن بسبب الكم الهابل من الحرارة المتبمٌة عن األصل الذي جوؾ األرض بدرجات تفوق درجاتها الحالٌة وذ

والكم الهابل من العناصر المشعة اآلخذة فً التنالص باستمرار بتحللها الذاتً منذ بدء   ،  انفصلت منه األرض
 . . تجمد مادة األرض

 
  ،  خري لؤلرضفسطح األرض لٌس تام االستواء وذلن بسبب اختبلؾ كثافة الصخور المكونة للؽبلؾ الص(ٔ)

فإن هنان نتوءات عدٌدة فً سطح األرض حٌث تتكون   ،  وكما حدث انبعاج فً سطح األرض عند خط االستواء
وهنان أٌضا   ،  وذلن من مثل كتل المارات والمرتفعات البارزة علً سطحها  ،  لشرة األرض من صخور خفٌفة

من صخور عالٌة الكثافة نسبٌا وذلن من مثل لٌعان انخفاضات ممابلة لتلن النتوءات حٌث تتكون لشرة األرض 
 . المحٌطات واألحواض المنخفضة علً سطح األرض

مترا فوق   11ٗٓ وٌبلػ ارتفاع أعلى لمة علً سطح األرض وهً لمة جبل افرٌست فً سلسلة جبال الهٌماالٌا
مترا تحت   5ٖ٘ المٌتوٌمدر منسوب الخفض نمطة علً الٌابسة وهً حوض البحر   ،  مستوي سطح البحر
مترا وهو ؼور مارٌانوس فً   81ٓٓٓٔ وٌبلػ منسوب أكثر أؼوار األرض عمما حوالً  ،  مستوي سطح البحر

وهو   (، مترا  5ٙٓٔ) والفارق بٌنهما ألل من عشرٌن كٌلو مترا  ، لاع المحٌط الهادي بالمرب من جزر الفلبٌن
  . فارق ضبٌل إذا لورن بنصؾ لطر األرض

مترا فوق مستوي سطح البحر ومتوسط أعماق المحٌطات   1ٗٓ متوسط ارتفاع سطح األرض حوالً وٌبلػ
متر تحت مستوي سطح   ٓٓ٘ٗ مترا إلً  2ٕ5ٖ) حوالً أربعة كٌلو مترات تحت مستوي سطح البحر

بها فً وهذا الفارق البسٌط هو الذي أعان عوامل التعرٌة المختلفة علً بري صخور المرتفعات وإلما ( البحر
فإذا بدأنا   ،  وهً سنة داببة من سنن هللا فً األرض  ،  منخفضات األرض فً محاولة متكررة لتسوٌة سطحها
فإن مٌاه األمطار سوؾ تتجمع فً منخفضات المنطمة علً   ،  بمنطمة مرتفعة ولكنها مستوٌة ٌؽشاها مناخ رطب

وعندما تجري األنهار فإنها تحت مجارٌها   ، جٌد حتى ٌتكون نظام صرؾ مابً . هٌبة عدد من البحٌرات والبرن
  ، فً صخور المنطمة حتى تمترب من المستوي األدنى للتحات فتسحب كل مٌاه البحٌرات والبرن التً تمر بها

وعندما تصل بعض المجاري المابٌة إلى   ، وكلما زاد الحت إلى أسفل تزاٌدت التضارٌس تشكبل وبروزا
فإنها تبدأ فً النحر الجانبً لمجارٌها بدال من النحر الرأسً فٌتم بذلن التسوٌة الكاملة المستوي األدنى للتحات 

وتضعؾ   ، وتتسع مجارٌها  ، تتعرج فٌها األنهار  ( أو سهوب  ) لتضارٌس المنطمة علً هٌبة سهول مستوٌة
منه ٌتكرر رفع المنطمة  وبعد الوصول إلى هذا المستوي أو االلتراب  ، ولدراتها علً النحر  . سرعات جرٌها

صورة من صور   ( التً تعرؾ باسم دورة التسهٌب  ) وتعتبر هذه الدورة  ، وتعود الدورة إلى صورتها األولً
ـمم فً   8ٖٓٓ وٌنخفض منسوب لارة أمرٌكا الشمالٌة بهذه العملٌة بمعدل ٌصل إلً  ، إنماص األرض من أطرافها

 . السنة حتى ٌؽمرها البحر إن شاء هللا
ثم بتحرن ألواح الؽبلؾ الصخري االبتدابً   ،  من الثابت علمٌا أن األرض لد بدأت منذ المدم بمحٌط ؼامر(ٕ)

وبتصادم تلن الجزر تكونت المارة   ،  لؤلرض وبدأت جزر بركانٌة عدٌدة فً التكون فً للب هذا المحٌط الؽامر
وتبادل األدوار بٌن الٌابسة والماء هو سنة أرضٌة تعرؾ   ،  األم التً تفتت بعد ذلن إلى العدد الراهن من المارات

 باسم دورة التبادل بٌن المحٌطات والمارات
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إنماص األرض   : علً التربة التً تؽطً صخور الٌابسة «اَلرض»فً إطار داللة لفظ   : ثالثا
 .(ٔ)من أطرافها بمعنً التصحر

والمول األول أولى ، وهو ظهور اإلسبلم على الشرن لرٌة بعد  لال اإلمام ابن كثٌر:" 
[ 2ٕلرٌة ، وَكْفًرا بعد َكْفر ، كما لال تعالى : } َولَمَْد أَْهلَْكَنا َما َحْولَكُْم ِمَن اْلمَُرى { ]األحماؾ : 

 .(ٕ)"اآلٌة ، وهذا اختٌار ابن جرٌر ، رحمه هللا
أولم ٌروا }وأولى األلوال فً تؤوٌل ذلن بالصواب لوُل من لال:  :"لال اإلمام الطبري 

، بظهور المسلمٌن من أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص علٌها ولَْهِرهم  {أنا نؤتً األرض ننمصها من أطرافها
على أْرِضهم ولَْهَرهم إٌاهم؟ وذلن أن هللا توعَّد  أهلها، أفبل ٌعتبرون بذلن فٌخافون ظُهوَرهم

َنََّن }الذٌن سؤلوا رسولَه اآلٌات من مشركً لومه بموله:  ا نُِرٌَنََّن بَْعَض الَِّذي نَِعُدهُْم أَْو نَتََوفٌَّ َوِإمَّ
َنا اْلِحَسابُ  ٌْ ٌَْن البَبلغُ َوَعل ما ٌعاٌنون من فعل ، ثم وبَّخهم تعالى ذكره بسوء اعتبارهم  {فَإِنََّما َعلَ

أولم ٌَرْوا أنا نؤتً األرض ننمصها }هللا بُضَربابهم من الكفار، وهم مع ذلن ٌسؤلون اآلٌات، فمال: 

                                                                                                                                                                              

  ،  وخلٌج كالٌفورنٌا  ،  وتحول أجزاء من الٌابسة إلى بحار ـ والتً من نماذجها المعاصرة كل من البحر األحمر
من الثابت علمٌا أن ؼالبٌة الماء العذب  لٌس هذا فمط بل أن  ،  هو صورة من صور إنماص األرض من أطرافها

ٌصل سمكها   ،  وفً لمم الجبال  ،  علً الٌابسة محجوز علً هٌبة تتابعات هابلة من الجلٌد فوق لطبً األرض
  (،  متر  1ٖٓٓ) وٌمترب من هذا السمن للٌبل فً المطب الشمالً  ،  فً المطب الجنوبً إلى أربعة كٌلو مترات

الهابل من الجلٌد سوؾ ٌإدي إلى رفع منسوب المٌاه فً البحار والمحٌطات ألكثر من مابة  وانصهار هذا السمن
وإذا تم ذلن فإنه سوؾ ٌؽرق أؼلب مساحات الٌابسة ذات التضارٌس   ،  ولد بدأت بوادر هذا االنصهار  ،  متر

ً ظل التلوث البٌبً وف  ،  المنبسطة حول البحار والمحٌطات وهً صورة من صور إنماص األرض من أطرافها
والذي ٌإدي إلى رفع درجة حرارة نطاق المناخ المحٌط باألرض باستمرار بات   ،  الذي ٌعم األرض الٌوم

ولد حدث ذلن مرات عدٌدة فً تارٌخ األرض الطوٌل الذي   ،  انصهار هذا السمن الهابل من الجلٌد أمرا محتمبل
وفترات   ،  األرض أو منهما معا فً اتجاه خط االستواء تردد بٌن دورات ٌزحؾ فٌها الجلٌد من أحد لطبً

ٌنصهر فٌها الجلٌد فٌإدي إلى رفع منسوب المٌاه فً البحاروالمحٌطات وفً كلتا الحالتٌن تتعرض حواؾ 
وذلن   ،  من أطرافها  ( أي الٌابسة  ) المارات للتعرٌة بواسطة مٌاه البحار والمحٌطات فتإدي إلى إنماص األرض

وباختبلؾ كل من   ،  ه كل من البحار والمحٌطات دابمة الحركة بفعل دوران األرض حول محورهاألن مٌا
وتإدي حركة المٌاه فً البحار   ،  ونسب الملوحة من منطمة إلى أخري  ،  درجات الحرارة والضؽط الجوي

إلى ظاهرة   ( طحٌة والعمٌمةواألمواج الس  ،  وعملٌات المد والجزر  ،  من مثل التٌارات المابٌة  ) والمحٌطات
من   ( الٌابسة  ) البحري وهو الفعل الهدمً لصخور الشواطًء وهو من عوامل إنماص األرض  ( التحات  ) التآكل
 . أطرافها
أي زحؾ الصحراء علً المناطك الخضراء وانحسار التربة الصالحة للزراعة فً ظل إفساد اإلنسان للبٌبة (ٔ)

  ،  وذلن بالرعً الجابر  ،  الصحاري علً مساحات كبٌرة من األرض الخضراءعلً سطح األرض بدأ زحؾ 
وندرة المٌاه نتٌجة لموجات الجفاؾ والجور   ،  وتحوٌل األراضً الزراعٌة إلى أراض للبناء  ،  والتبلع األشجار

ٌر محاوالت وتعرٌتها بمعدالت سرٌعة تفوق بكث  ،  وتملح التربة  ،  علً مخزون المٌاه تحت سطح األرض
والخلل االلتصادي فً األسواق   ،  أضؾ إلى ذلن التلوث البٌبً  ،  استصبلح بعض األراضً الصحراوٌة

وتذبذب أسعار كل من الطالة واآلالت والمحاصٌل الزراعٌة مما ٌجعل العالم ٌواجه أزمة   ،  المحلٌة والعالمٌة
الت كبٌرة خاصة فً المناطك المارٌة وشبه المارٌة حمٌمٌة تتمثل فً انكماش المساحات المزروعة سنوٌا بمعد

  . وٌمثل ذلن صورة من صور خراب األرض بإنماصها من أطرافها  ،  نتٌجة لزحؾ الصحاري علٌها
وال   ،  تعطً بعدا علمٌا رابعا لمعنً إنماص األرض من أطرافها  ( منفردة أو مجتمعة  ) هذه المعانً الستة

بل ٌكمله   ،  بمعنً خراب األرض الذي استنتجه المفسرون  ،  لة المعنوٌة للتعبٌرٌتعارض ذلن أبدا مع الدال
  ،  ولكن بصٌاؼة علمٌة معجزة  ،  وعلً عادة المرآن الكرٌم تؤتً اإلشارة الكونٌة بمضمون معنوي محدد  . وٌجلٌه

من لبل ألؾ وأربعمابة سنة هذه فسبحان الذي أنزل   ،  تبلػ من الشمول والكمال والدلة ما لم ٌبلؽه علم اإلنسان
وهً حمٌمة لم ٌدرن اإلنسان شٌبا من دالالتها   ،  اإلشارة العلمٌة الدلٌمة إلى حمٌمة إنماص األرض من أطرافها

لٌظل المرآن الكرٌم مهٌمنا علً   ،  ولد ٌري فٌها المادمون فوق ما نراه نحن الٌوم  ،  العلمٌة إال منذ عمود للٌلة
وشاهدة   ،  وتظل آٌاته الكونٌة شاهدة باستمرار علً أنه كبلم هللا الخالك  ،  نٌة مهما اتسعت دوابرهاالمعرفة اإلنسا

ومعلما من لبل خالك السماوات   ،  كان موصوال بالوحً  -ملسو هيلع هللا ىلص- للنبً الخاتم والرسول الخاتم الذي تلماه بؤنه
  . واألرض

 .2ٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
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بمهر أهلها، والؽلبة علٌها من أطرافها وجوانبها،  وهم ال ٌعتبرون بما ٌََرْون من  {من أطرافها
 .(ٔ)"ذلن

ُ ٌَْحكُُم اَل ُمعَّمِبَ لوله تعالى:  وهللا سبحانه ٌحكم ال  ، أي:"[ِٔٗلُحْكِمِه{ ]الرعد :  }َوَّللاَّ
 .(ٕ)"معمِّب لحكمه ولضابه

 .(ٖ)"ال ٌتعمبه أحد بتؽٌٌر وال نمص :أي :" لال ابن لتٌبة 
 .(ٗ)"ال راد لمضابه، وال نالض لحكمه لال البؽوي:" 
ٌمول: وهللا هو الذي ٌحكم فٌَْنفُذُ حكُمه، وٌَْمضً فٌَْمِضً لضاإه، وإذا  لال الطبري:" 

ال }جاء هإالء المشركٌن باهلل من أهل مكة ُحْكم هللا ولضاُإه لم ٌستطٌعوا َردَّهَ. وٌعنً بموله: 
 .(٘)"، فً كبلم العرب، هو الذي ٌكرُّ على الشًء«المعمب»و : ال راد لحكمه،{معمّب لحكمه
ال راد له وحمٌمته الذي ٌعمب الشًء باإلبطال، ومنه لٌل لصاحب  ٌضاوي:"لال الب 

الحك معمب ألنه ٌمفو ؼرٌمه بااللتضاء، والمعنى أنه حكم لئلسبلم بالمبال وعلى الكفر باإلدبار 
ٌحكم نافذا  :أي ،مع المنفً النصب على الحال« ال»وذلن كابن ال ٌمكن تؽٌٌره، ومحل 

 .(ٙ)"حكمه
فهذه األحكام التً  وٌدخل فً هذا حكمه الشرعً والمدري والجزابً. " لال السعدي: 

ٌحكم هللا فٌها، توجد فً ؼاٌة الحكمة واإلتمان، ال خلل فٌها وال نمص، بل هً مبنٌة على المسط 
والعدل والحمد، فبل ٌتعمبها أحد وال سبٌل إلى المدح فٌها، بخبلؾ حكم ؼٌره فإنه لد ٌوافك 

 .(2)"مهالصواب ولد ال ٌواف
سرٌع االنتمام ممن  وهللا، أي:"[ٔٗ}َوهَُو َسِرٌُع اْلِحَساِب{ ]الرعد : لوله تعالى: 
 .(1)"عصاه
ٌمول: وهللا سرٌع الحساب ٌُْحصً أعمال هإالء المشركٌن، ال ٌخفى  لال الطبري:" 

 .(5)"علٌه شًء، وهو من وراِء جزابهم علٌها
فٌحاسبهم عما للٌل فً اآلخرة بعد ما عذبهم بالمتل واالجبلء فً  لال البٌضاوي:" 
 .(ٓٔ)"الدنٌا

 .(ٔٔ)الدنٌا"فعما للٌل ٌحاسبهم فً اآلخرة بعد عذاب لال النسفً:"  
 .(ٕٔ)"أي: فبل ٌستعجلوا بالعذاب فإن كل ما هو آت، فهو لرٌب لال السعدي: " 
 الفوابد:
 .وال معمب لحكمه، وال ؼالب ألمرهبل راد لمضابه، ، ففاذ لضابه وحكمه تعالىن -ٔ
أن حسابه لعباده فً ٌوم  :المعنى ، لال الشوكانً:"هللا عز وجل سرٌع فً حسابهأن  -ٕ

المٌامة سرٌع مجٌبه فبادروا ذلن بؤعمال الخٌر، أو أنه وصؾ نفسه بسرعة الحساب 
 .(ٖٔ)"الخبلبك على كثرة عددهم، وأنه ال ٌشؽله شؤن عن شؤن فٌحاسبهم فً حالة واحدة

                                                             

 .51ٗ-52ٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕٕؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .1ٕٖ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .51ٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٓٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (2)
 .1ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .51ٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٓٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 . 5٘ٔ/ٕالنسفً:تفسٌر (ٔٔ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .ٖٕ٘/ٔفتح المدٌر: (ٖٔ)
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من أسماء هللا فً كتابه، مستشهداً « السرٌع»عدَّ الحافظ أبو عبد هللا بن منده رحمه هللا  -ٖ
إن هللا لال: إذا تلمَّانً عبدي بشبر؛ تلمٌته بذراع، وإذا تلمانً »بحدٌث أبً هرٌرة 

، ووافمه علٌه محمك (ٔ)«بذراع؛ تلمٌته بباع، وإذا تلمانً بباع؛ جبته أتٌته بؤسرع
 وفً ذلن نظٌر كبٌٌر، ولكن عدُّهما له اسماً ٌتضمن أنه صفة عندهما.، (ٕ)الكتاب
 

 
 المرآن

ِ اْلَمْكُر َجِمٌعًا ٌَْعلَُم َما تَْكِسُب كُلُّ نَْفٍس َوَسٌَْعلَُم اْلكُف   اُر ِلَمْن عُْمبَى }َولَْد َمَكَر ال ِذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم لِلََفِ 
اِر )  [ٕٗ({ ]الرعد : ٕٗالد 

 التفسٌر:
لمد دبَّر الذٌن من لبلهم المكاٌد لرسلهم، كما فعل هإالء معن، هللف المكر جمٌعًا، فٌبطل و

مكرهم، وٌعٌده علٌهم بالخٌبة والندم، ٌعلم سبحانه ما تكسب كل نفس من خٌر أو شر فتجازى 
لمن تكون العالبة المحمودة بعد هذه الدنٌا؟ إنها  -إذا لدموا على ربهم-علٌه. وسٌعلم الكفار 

 ألتباع الرسل. وفً هذا تهدٌد ووعٌد للكافرٌن.
ولمد دبَّر الذٌن من لبلهم  ، أي:"[ٕٗ}َولَْد َمَكَر الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{ ]الرعد : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"المكاٌد لرسلهم، كما فعل هإالء معن
ٌمول تعالى ذكره: لد مكر الذٌن من لَْبل هإالء المشركٌن من لَُرٌٍش من  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"األمم التً سلفت بؤنبٌاء هللا وُرسله
 .(٘)"كفار األمم الخالٌة بؤنبٌابهم والمكر إرادة المكروه فً خفٌة :أيلال النسفً:"  
ٌؽن عنهم برسلهم وبالحك الذي جاءت به الرسل، فلم ]مكروا[ أي:  لال السعدي: " 

 .(ٙ)"مكرهم ولم ٌصنعوا شٌبا فإنهم ٌحاربون هللا وٌبارزونه
ِ اْلَمْكُر َجِمًٌعا{ ]الرعد : لوله تعالى:  َّ له تعالى أسباب المكر جمٌعاً ال  ، أي:"[ٕٗ}لِلََفِ

 .(2)"ٌضر مكرهم إال بإرادته
ٌمول: هللف أسباُب المكر جمٌعًا، وبٌده وإلٌه، ال ٌضرُّ مكُر من َمَكر منهم  لال الطبري:" 

ه ذلن،  ه به، ٌمول: فلم ٌضرَّ الماكرون بمكرهم إال من شاء هللا أن ٌضرَّ أحًدا إال من أراد ضرَّ
ى ُرسُلَه: ٌمول وا به أنفسهم ألنهم أسخطوا ربَّهم بذلن على أنفسهم حتى أهلكهم، ونجَّ : وإنما ضرُّ
فكذلن هإالء المشركون من لرٌش ٌمكرون بن، ٌا دمحم، وهللا منَّجٌن من مكرهم، وُمْلِحٌك ُضرَّ 

 .(1)"مكرهم بهم دونن
أي: عند هللا جزاء مكرهم ولٌل: إن هللا خالك مكرهم جمٌعا، بٌده الخٌر  لال البؽوي:" 

 .(5)"والشر، وإلٌه النفع والضر، فبل ٌضر مكر أحد أحدا إال بإذنه
إذ ال ٌإبه بمكر دون مكره فإنه المادر على ما هو الممصود منه دون  ال البٌضاوي:"ل 
 .(ٓٔ)"ؼٌره

                                                             

 .(ٖ( )2ٕ٘ٙ) مسلم رواه(ٔ)
 .2ٖٔ/ ٕ:التوحٌدانظر:  (ٕ)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .55ٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 . 5٘ٔ/ٕتفسٌر النسفً:(٘)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .1ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .55ٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٖ/ٗتفسٌر البؽوي: (5)
 .5ٓٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
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فإذا  أي: ال ٌمدر أحد أن ٌمكر مكرا إال بإذنه، وتحت لضابه ولدره، لال السعدي: " 
 .(ٔ)" كانوا ٌمكرون بدٌنه فإن مكرهم سٌعود علٌهم بالخٌبة والندم

}هللف المكر جمٌعا{ ثم فسر ذلن بموله }ٌعلم ما تكسب كل نفس  :لاللال النسفً:"  
وسٌعلم الكفار لمن عمبى الدار{ ٌعنً العالبة المحمودة ألن من علم ما تكسب كل نفس وأعدلها 

 .(ٕ)"جزاءها فهو المكر كله ألنه ٌؤتٌهم من حٌث ال ٌعلمون وهم فً ؼفلة عما ٌراد بهم
ٌعلم سبحانه ما تكسب كل  ، أي:"[ُٕٗب ُكلُّ َنْفٍس{ ]الرعد : }ٌَْعلَُم َما تَْكسِ لوله تعالى: 

 .(ٖ)"نفس من خٌر أو شر فتجازى علٌه
 .(ٗ)"أي: همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة لال السعدي: " 
 .(٘)"فٌعد جزاءها لال البٌضاوي:" 
ٌمول: ٌعلم ربن، ٌا دمحم ما ٌعمل هإالء المشركون من لومن، وما  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"ٌسعون فٌه من المكر بن، وٌعلم جمٌَع أعمال الخلك كلهم، ال ٌخفى علٌه شًء منها
فبل ٌخفى على هللا مكرهم، فٌمتنع أن  ،والمكر ال بد أن ٌكون من كسبها لال السعدي:" 

 .(2)"ٌمكروا مكرا ٌضر الحك وأهله وٌفٌدهم شٌبا
اِر{ ]الرعد : لوله تعالى:  إذا -وسٌعلم الكفار  ، أي:"[ٕٗ}َوَسٌَْعلَُم اْلكُفَّاُر ِلَمْن عُْمَبى الدَّ

 .(1)"لمن تكون العالبة المحمودة بعد هذه الدنٌا؟ -لدموا على ربهم
ٌمول: وسٌعلمون إذا لَدموا على ربهم ٌوم المٌامة لمن عالبة الدار اآلخرة  :"لال الطبري 

 .(5)"حٌن ٌدخلون النار، وٌدخُل المإمنون باهلل ورسوله الَجنَّة
 .(ٓٔ)"أي: عالبة الدار اآلخرة حٌن ٌدخلون النار، وٌدخل المإمنون الجنة لال البؽوي:" 
من الحزبٌن حٌثما ٌؤتٌهم العذاب المعد لهم وهم فً ؼفلة منه، وهذا  لال البٌضاوي:" 

كالتفسٌر لمكر هللا تعالى بهم، والبلم تدل على أن المراد بالعمبى العالبة المحمودة. مع ما فً 

 .(ٔٔ)"اإلضافة إلى الدار كما عرفت
 أي: ألهم أو لرسله؟ ومن المعلوم أن العالبة للمتمٌن ال للكفر لال السعدي: " 
 .(ٕٔ)"وأعماله
 .(ٖٔ)على التوحٌد ،«َوَسٌَْعلَُم الَكافِرُ » ولرئ: 
كتب طاؼٌة الروم إلى المعتصم ٌتهدده، فؤمر بجوابه، فلما عرض علٌه "لال الرٌاشً:  

خطابن، والجواب ما ترى ال ما رماه، ولال للكاتب: اكتب: أما بعد، فمد لرأت كتابن، وسمعت 
 .(ٗٔ)"تسمع }وسٌعلم الكفار لمن عمبى الدار{

 الفوابد:
 .وتمدٌرا وخلما وجزاء علماالكفار   بمكر تعالى إحاطته -ٔ

                                                             

 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 . 5٘ٔ/ٕتفسٌر النسفً:(ٕ)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .5ٓٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .55ٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (2)
 .ٕٗ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .55ٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٖ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .5ٔٔ-5ٓٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .55ٗ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٕٔ/ ٓٔ: السٌر(ٗٔ)
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وسٌعلم الكفار ، لال تعالى:}أن الطابفة المنصورة ال ٌضرهم من خذلهم وال من خالفهم  -ٕ
ولد ذم هللا الذي ال ٌثبت على دٌنه إال عندما ٌهواه فمال: }َوِمَن النَّاِس  {ـلمن عمبى الدار

َ َعلَى َحْرٍؾ{   .[ٔٔالحج: ]َمْن ٌَْعبُُد َّللاَّ
 المرآن

ٌْنَكُْم َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم  ٌْنًِ َوبَ ِ َشِهًٌدا بَ اْلِكتَابِ }َوٌَمُوُل ال ِذٌَن َكفَُروا لَْسَت ُمْرَساًل لُْل َكفَى بِاَّلل 
 [ٖٗ({ ]الرعد : ٖٗ)

 التفسٌر:
ما أرسلن هللا، لل لهم: كفى باهلل شهًٌدا بصدلً وكذبكم،  -ٌا دمحم-وٌمول الذٌن كفروا لنبً هللا: 

وَكفَْت شهادة َمن عنده علم الكتاب من الٌهود والنصارى ممن آمن برسالتً، وما جبُت به من 
ح بتلن الشهاد  ة، ولم ٌكتمها.عند هللا، واتبع الحك فصرَّ

 سبب النزول:
: "لال عبد هللا بن َسبلم:  ًَّ ٌْنَكُمْ  }نزلت ف ٌِْنً َوبَ ِ َشِهًٌدا بَ َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم  َكفَى بِاَّللَّ

 .(ٔ)"اْلِكتَاِب{
 .فؤسلم إسرابٌل، بنً أعلم كان الجلٌل، الصحابً هو سبلم، بن هللا وعبد
وٌمول الذٌن كفروا  ، أي:"[َٖٗكَفُروا لَْسَت ُمْرَسبًل{ ]الرعد : }َوٌَمُوُل الَِّذٌَن لوله تعالى: 
 .(ٕ)"ما أرسلن هللا -ٌا دمحم-لنبً هللا: 
وٌمول الذٌن كفروا باهلل من لومن ٌا دمحم لست مرسبل!  :ٌمول تعالى ذكره لال الطبري:" 

 .(ٖ)"تكذٌبا منهم لن، وجحوًدا لنبّوتن
ٌْنَكُْم{ ]الرعد :  }لُْل َكفَى بِاَّللَِّ لوله تعالى:  ٌْنًِ َوبَ لل لهم: كفى باهلل  ، أي:"[َٖٗشِهًٌدا بَ

 .(ٗ)"شهًٌدا بصدلً وكذبكم

ًّ وعلٌكم، بصدلً  لال الطبري:"  فمل لهم إذا لالوا ذلن: َحْسبً هللا شاهًدا عل
 .(٘)"وكذبكم
إن طلبوا على ذلن شهٌدا: }كفى باهلل شهٌدا بٌنً وبٌنكم{ -}لل{ لهم  لال السعدي: " 

 :وشهادته بموله وفعله وإلراره
 أما لوله فبما أوحاه هللا إلى أصدق خلمه مما ٌثبت به رسالته.  -
وأما فعله فؤلن هللا تعالى أٌد رسوله ونصره نصرا خارجا عن لدرته ولدرة أصحابه  -

 الفعل والتؤٌٌد.وأتباعه وهذا شهادة منه له ب
وأما إلراره، فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسوله، وأنه أمر الناس باتباعه، فمن اتبعه فله  -

رضوان هللا وكرامته، ومن لم ٌتبعه فله النار والسخط وحل له ماله ودمه وهللا ٌمره على 
 .(ٙ)"ذلن، فلو تمول علٌه بعض األلاوٌل لعاجله بالعموبة

وَكَفْت شهادة َمن عنده علم  ، أي:"[ْٖٗنَدهُ ِعْلُم اْلِكتَاِب{ ]الرعد : }َوَمْن عِ لوله تعالى: 
 .(2)"الكتاب من الٌهود والنصارى ممن آمن برسالتً، وما جبُت به من عند هللا

 ، وجوه:[ٖٗ}َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلِكتَاِب{ ]الرعد : لوله تعالى:وفً  
 .(1). لاله ابن عباسوالنَّصاَرىأهل الكتاب من الٌهود أحدها : أنهم 

                                                             

 .ٔٓ٘/ٙٔ(:صٖٕٙ٘ٓ. وانظر: )ٔٓ٘/ٙٔ(:صٖٕ٘٘ٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٓٓ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٓٓ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٓ٘/ٙٔ(:ص2ٖٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
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ون به، وٌعلمون أن محمًدا  ولال لتادة:"  أناس من أهل الكتاب كانوا ٌشهدون بالحّك وٌمرُّ
 .(ٔ)"رسول هللا، كما ٌُحدَّث أن منهم عبد هللا بن َسبلم

 .(ٖ)، ولتادة(ٕ)الثانً : أنه عبدهللا بن سبلم. لاله مجاهد
 .(ٗ)، لاله لتادةَسبلم، وَسْلَمان الفارسً، وتمٌٌم الدَّاريّ عبُد هللا بن كان منهم: الثالث: 

 .(٘)الرابع : أنه جبرٌل ، لاله سعٌد بن جبٌر
 .(ٙ). لاله أبو صالحرجل من اإلنس، ولم ٌُسّمهأنه الخامس: 

، (ٓٔ)، والضحان(5)، ومجاهد(1)، وسعٌد بن جبٌر(2)السادس: هو هللا تعالى ، لاله الحسن
 .(ٔٔ)وهارون
أهو عبد هللا بن  ،«عُِلَم الِكتَابُ  َوِمْن ِعْنِدهِ »للت لسعٌد بن جبٌر:"عن أبً بشر لال:  

َوِمْن ِعْنِدِه » َسبلم؟ لال: هذه السورة مكٌة، فكٌؾ ٌكون عبد هللا بن سبلم! لال: وكان ٌمرإها:
 .(ٕٔ)"ٌمول: ِمْن عند هللا ،«عُِلَم الِكتَابُ 
أي: من ِعْند هللا علم الكتاب  ،«عُِلَم الِكتَابُ  َوِمْن ِعْنِدهِ »وكانوا ٌمرأون  لال الماوردي:" 

، وٌنكرون على من لال هو عبد هللا بن سبلم وسلمان، ألنهم ٌرون السورة مكٌة، وهإالء 
 .(ٖٔ)أسلموا بالمدٌنة"

، ٌمول: ِمْن عند هللا عُِلَم «َوِمْن ِعْنِدِه عُِلَم الِكتَابُ »روي عن ابن عباس، انه لرأ: 
 .(ٗٔ)"كتابال

ولد ُروي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خبٌر بتصحٌح هذه المراءة وهذا  لال ابن جرٌر الطبري:" 
عن سالم بن عبد هللا، عن أبٌه، عن  ...حدثنا الماسم  التؤوٌل، ؼٌر أّن فً إسناده نظًرا، وذلن ما

 .(٘ٔ)«، عند هللا عُِلم الكتاب(الِكتَابُ َوِمْن ِعْنِدِه عُِلَم : )النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لرأ
: وهذا خبٌر لٌس له أصٌل عند الثِّمات من أصحاب الزهرّي فإْذ كان ذلن الطبريلال 

ومن }كذلن وكانت لرأء األمصار من أهل الحجاز والشؤم والعراق على المراءة األخرى، وهً: 
رأة األمصار أولى بالصواب مّما ، كان التؤوٌل الذي على المعنى الذي علٌه ل{عنده علم الكتاب

 .(ٙٔ)"خالفه، إذ كانت المراءة بما هم علٌه مجمعون أحكَّ بالصواب

                                                             

 .ٖٓ٘/ٙٔ(:صٕٕٗ٘ٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٓ٘/ٙٔ(:صٕٓٗ٘ٓ(، )1ٖٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 . ٖٓ٘/ٙٔ(:صٕٗٗ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري)(ٖ)
 .ٖٓ٘/ٙٔ(:صٖٕٗ٘ٓنظر: تفسٌر الطبري)ا (ٗ)
 .5ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٓ٘/ٙٔ(:ص5ٖٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .٘ٓ٘-ٗٓ٘/ٙٔ(:صٖٕ٘٘ٓ )-(1ٕٗ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٙٓ٘-٘ٓ٘/ٙٔ(:صٕ٘٘٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٗٓ٘/ٙٔ(:صٕٙٗ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٙٓ٘/ٙٔ(:ص2ٕ٘٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .٘ٓ٘/ٙٔ(:صٕٗ٘٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٙٓ٘-٘ٓ٘/ٙٔ(:صٕ٘٘٘ٓأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٔٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٗٓ٘-ٖٓ٘/ٙٔ(:صٕ٘ٗ٘ٓاخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٙٓ٘/ٙٔ(:ص1ٕ٘٘ٓتفسٌر الطبري) (٘ٔ)

 مجمع فً الهٌثمً خرجه ولد الزهري، من ٌسمع لم األعور، هارون ألن منمطع، إسناد وهذا لال المحمك:"
 الدر فً السٌوطً خرجه وكذلن ،"مترون وهو أرلم، بن سلٌمان وفٌه ٌعلى، أبو رواه:" ولال ،٘٘ٔ: 2 الزوابد
 ".عمر ابن عن ضعٌؾ، بسند عدي، وابن مردوٌه، وابن جرٌر، وابن ٌعلى، أبو وأخرج: ولال ،5ٙ: ٗ المنثور
 لٌس:" معٌن ابن لال الحدٌث، مترون وهو الزهري، عن ٌروي ،"البصري معاذ أبو" ،"أرلم بن سلٌمان" و

 وكؤن". الموضوعات الثمات عن وٌروي األخبار، ٌملب ممن كان:" حبان ابن ولال ،"فلًسا ٌسوى لٌس بشًء،
 ".فؤسمطه أرلم، بن سلٌمان عن هً األعور، هارون رواٌة
 .2ٓ٘-ٙ-٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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}ومن عنده علم الكتاب{ وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابٌن، فإنهم  لال السعدي: لوله" 
 ٌشهدون للرسول من آمن واتبع الحك، صرح بتلن الشهادة التً علٌه، ومن كتم ذلن فإخبار هللا
عنه أن عنده شهادة أبلػ من خبره، ولو لم ٌكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان، فسكوته ٌدل 

وإنما أمر هللا باستشهاد أهل الكتاب ألنهم أهل هذا الشؤن، وكل أمر ، على أن عنده شهادة مكتومة
من  إنما ٌستشهد فٌه أهله ومن هم أعلم به من ؼٌرهم، بخبلؾ من هو أجنبً عنه، كاألمٌٌن

 .(ٔ)"مشركً العرب وؼٌرهم، فبل فابدة فً استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم
 الفوابد:
 شهادة هللا أعظم شهادة، فبل تطلب بعدها شهادة إذا كان الخصام بٌن مإمنٌن. -ٔ

كافٌة بدون ما ٌنتظر من اآلٌات، كما  -سبحانه  -شهادته وحده  وكفى باهلل شهٌدا، فإن "
ٌْنَكُْم َوَمْن ِعنَدهُ ِعْلُم اْلِكتَاب{ ]الرعد: -تعالى  -لال  ٌِْنً َوبَ ، [ٖٗ: }لُْل َكفَى بِاهللِ َشِهًٌدا بَ

 -، كما لال وشهادته للمرآن، ولدمحم ملسو هيلع هللا ىلص تكون بؤلواله التً أنزلها لبل ذلن على أنبٌابه
ا  -تعالى  ن َكتََم َشَهاَدةً ِعنَدهُ ِمَن هللاِ َوَما هللاُ بَِؽافٍِل َعمَّ عن أهل الكتاب: }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

[ ، وتكون بؤفعاله، وهو ما ٌحدثه من اآلٌات، والبراهٌن الدالة ٓٗٔتَْعَملُوَن{ ]البمرة: 
 .(ٕ)"نه، وشهد لهم بؤنهم صادلونعلى صدق رسله، فإنه صدَّلهم بها فٌما أخبروا به ع

فضل العالم على الجاهل، إذ شهادة مإمنً أهل الكتاب تموم بها الحجة على من ال علم  -ٕ
 لهم من المشركٌن.

المطلع على جمٌع األشٌاء سمع جمٌع األصوات "أي:  :«الشهٌد» ومن اسمابه تعالى: -ٖ
صؽٌرها، وكبٌرها، وأحاط خفٌها، وجلٌها وأبصر جمٌع الموجودات دلٌمها، وجلٌلها 
 .(ٖ)علمه بكل شًء الذي شهد لعباده، وعلى عباده بما عملوه"

الذي ال ٌؽٌب عنه شًء. ٌمال: شاهد وشهٌد كعالم،  "هو :«الشهٌد»الخطابً:لال 

: }فََمْن -سبحانه–وعلٌم. أي: كؤنه الحاضر الشاهد الذي ال ٌعزب عنه شًء. ولد لال 
 .أي: من حضر منكم فً الشهر فلٌصمه ،[1٘ٔفَْلٌَُصْمه{ ]البمرة : َشِهَد ِمْنكُُم الشَّْهَر 

ُ أَنَّهُ اَل إِلَهَ إِالَّ هُو{ ]آل عمران : «الشهٌد»وٌكون   [، 1ٔ، بمعنى: العلٌم. كموله: }َشِهَد َّللاَّ
بٌن هللا أنه ال إله إال »معناه:  :"لٌل: معناه: علم هللا. ولال أبو العباس أحمد بن ٌحٌى

وهو أٌضا الشاهد للمظلوم الذي ال شاهد له وال ناصر على الظالم المتعدي الذي ، «هو
 .(ٗ)"ال مانع له فً الدنٌا؛ لٌنتصؾ له منه

 «، والحمد هلل وحده)الرعد(آخر تفسٌر سورة »
 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 «إبراهٌم»تفسٌر سورة 

سورة  نزلت بعد فً ترتٌب المصحؾ، الرابعة عشرهً السورة «: إبراهٌم»سورة 
( ٘٘وعدد آٌاتها )، (ٙ)"«األنبٌاء»ولبل سورة  ،«الشورى»بعد سورة ولٌل: " ،(٘)«نوح»

وخمسون أربع  (ٗ٘)عند الكوفٌٌن، واثنتان وخمسون  (ٕ٘)و ،عند الشامٌٌن خمس وخمسون

                                                             

 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .(2ٖ/٘ٔ) ،( 5ٙٔ - 5ٔٔ/ٗٔ) الفتاوى مجموع: وانظر ،( 1ٓٗ - 2ٓٗ/٘) الصحٌح لجوابا (ٕ)
(، ٕٕٔص) الشافٌة الكافٌة وتوضٌح( 1٘ص) المبٌن الواضح الحك: انظر( 1ٕٙ/ ٘) تفسٌر السعدي: (ٖ)

 .ٕٔٔوتفسٌر أسماء هللا الحسنى:
 .2ٙشؤن الدعاء: (ٗ)
 .ٙ٘/5ٔ، ومفاتٌح الؽٌب:2ٖ٘/ٕانظر: الكشاؾ:  (٘)
 .22ٔ/ٖٔالتحرٌر والتنوٌر: (ٙ)
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وإحدى ثمان مابة  (1ٖٔ) عند البصرٌٌن. وكلماتهاوإحدى وخمسون  (ٔ٘)عند الحجازٌٌن، و
 .(ٔ)ستة آالؾ وأربعمابة وأربع وثبلثون (ٖٗٗٙ). وحروفها وثبلثون

}َوثَُموَد  [،5، }َوَعاٍد { ]إبراهٌم : [ٔ}إِلَى النُّوِر{ ]إبراهٌم :  : »سبعواآلٌات المختلؾ فٌها 
َل ، [ٕٗ}َوفَْرعَُها فًِ السََّماء{ ]إبراهٌم : ، [5ٔ}بَِخْلٍك َجِدٌد{ ]إبراهٌم : ، [5{ ]إبراهٌم :  ٌْ }اللَّ

ا ٌَْعَمُل الظَّاِلُمون{ ]إبراهٌم : ، [َٖٖوالنََّهار{ ]إبراهٌم :  آدم »، ومجموع فواصلها:[«ٕٗ}َعمَّ
 . (ٕ)«نظر، صب ذل

 :أسماء السورة 
  إبراهٌم»اسمها التولٌفً: سورة:» 

 ، هو االسم الذي اشتهرت به السورة، وال ٌعرؾ لها ؼٌره.«إبراهٌم»سورة
فكان ذلن  -علٌه السبلم -«إبراهٌم»أضٌفت هذه السورة إلى اسم  لال ابن عاشور:"

صلى هللا  -اسما لها ال ٌعرؾ لها ؼٌره. ولم ألؾ على إطبلق هذا االسم علٌها فً كبلم النبًء
 .(ٖ)"وال فً كبلم أصحابه فً خبر ممبول -علٌه وسلم

 منها: -علٌهمرضوان هللا -ولد وردت أحادٌث تدل على تسمٌتها فً كبلم الصحابة
 .(ٗ)"نزلت سورة إبراهٌم علٌه السبلم بمكة لال ابن عباس:" 
سورة إبراهٌم علٌه السبلم نزلت بمكة سوى آٌتٌن نزلتا ولال ابن عباس أٌضا:"  

وهما: }ألم تر إلى الذٌن بدلوا نعمة هللا كفرا{ اآلٌتٌن نزلتا فً لتلى بدر من ، بالمدٌنة
 .(٘)"المشركٌن

 .(ٙ)"نزلت سورة إبراهٌم علٌه السبلم بمكة لال الزبٌر:" 
لتضمنها لصة إسكانه ولده إسماعٌل بواد ؼٌر ذى  ، "«إبراهٌم»ووجه تسمٌتها بسورة

 .(2)"زرع، وشكره هلل تعالى على ما أنعم علٌه من الولدٌن: إسماعٌل وإسحاق

جرى فً  -علٌه السبلم -«إبراهٌم»ووجه تسمٌتها بهذا وإن كان ذكر  لال ابن عاشور:"
ولد مٌز بعضها عن بعض باإلضافة إلى أسماء «. الر»كثٌر من السور أنها من السور ذوات 

التً جاءت لصصهم فٌها، أو إلى مكان بعثة بعضهم وهً سورة  -علٌهم السبلم -األنبٌاء
ألنها متمٌزة بفاتحها بزٌادة حرؾ  ،إلى مثل ذلن« الرعد»، ولذلن لم تضؾ سورة «الحجر»
 .(1)"«ألؾ والم وراء»على « مٌم»

تسعا وستٌن مرة فً المرآن الكرٌم، منها مرة واحدة فً سورة  «إبراهٌم»ولد ورد اسم
ًَّ أَْن نَْعبَُد إبراهٌم، وهً فً لوله تعالى:  }َوإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َرّبِ اْجعَْل َهذَا اْلبَلََد آِمًنا َواْجنُْبنًِ َوبَِن

 .[ٖ٘اأْلَْصنَاَم{ ]إبراهٌم : 
  :مكٌة السورة ومدنٌتها 

 :ألوالاختلؾ أهل التفسٌر فً مكان نزول السورة على 
، (ٕ)وجابر ،(ٔ)وعكرمة ،(ٔٔ)الحسن، و(ٓٔ)، والزبٌر(5)لاله ابن عباس .مكٌة كلها أنها أحدها:
، وحكاه ابن (2)، والبٌضاوي(ٙ)، وابن الجوزي(٘)، وابن كثٌر(ٗ)، وبه لال ابن لتٌبة(ٖ)ومماتل

  .(1)الجمهورابن عاشور عن 
                                                             

 .1ٕٙ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٔ)
 المصد نفسه والصحٌفة نفسها.انظر: (ٕ)
 .22ٔ/ٖٔالتحرٌر والتنوٌر: (ٖ)
 ، وعزاه البن مردوٌه.ٖ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٗ)
 ، وعزاه للنحاسفً تارٌخه.ٖ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (٘)
 ، وعزاه البن مردوٌه.ٖ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٙ)
 .1ٕٙ/ٔالبصابر: (2)
 .22ٔ/ٖٔالتحرٌر والتنوٌر: (1)
 ، وعزاه البن مردوٌه.ٖ/٘:أورده السٌوطً فً الدر المنثور (5)
 ، وعزاه البن مردوٌه.ٖ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٓٔ)
 .1ٖٖ/5، وتفسٌر المرطبً:ٕٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
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ِ كُْفًرا َوأََحلُّوا مكٌة إجماعا ؼٌر آٌة واحدة، وهً: أنها الثانً:  لُوا نِْعَمَت َّللاَّ }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن بَدَّ
 .(4)لال الفٌروزآباديبه  [.1ٕلَْوَمُهْم َداَر اْلبََواِر{ ]إبراهٌم : 

}أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن  ، وهما:من المشركٌننزلتا فً لتلى بدر إال آٌتٌن منها، أنها مكٌة والثانً: 
ِ كُْفًرا َوأََحلُّوا لَْوَمُهْم َداَر اْلبََواِر ) لُوا نِْعَمَت َّللاَّ ({ 5ٕ( َجَهنََّم ٌَْصلَْونََها َوِببَْس اْلمََراُر )1ٕبَدَّ

وابن ، (ٕٔ)، وبه لال الثعلبً(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ). لاله ابن عباس أٌضا[5ٕ - 1ٕ]إبراهٌم : 
 .(ٙٔ)، والفخر الرازي(٘ٔ)، والبؽوي(ٗٔ)، والزمخشري(ٖٔ)عطٌة
ِ كُْفًرا َوأََحلُّوا إال ثبلث آٌات منها، وهً: أنها مكٌة الثالث:  لُوا نِْعَمَت َّللاَّ }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن بَدَّ

ِ أَْنَداًدا ِلٌُِضلُّوا َعْن َسبٌِِلِه 5ٕ( َجَهنََّم ٌَْصلَْونََها َوبِبَْس اْلَمَراُر )1ٕلَْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر ) ( َوَجعَلُوا َّلِلَّ
 . حكاه ابن عاشور، ولال: لٌل:"[ٖٓ - 1ٕ({ ]إبراهٌم : ٖٓلُْل تََمتَّعُوا فَإِنَّ َمِصٌَركُْم إَِلى النَّاِر )

 .(2ٔ)"نزل ذلن فً المشركٌن فً لضٌة بدر، ولٌس ذلن إال توهما
 الرعد»مع سورة « إبراهٌم»مناسبة سورة:» 

  من وجوه المناسبة بٌن السورتٌن: 
إنه لد ذكر سبحانه فً السورة السابمة أنه أنزل المرآن حكما عربٌا ولم ٌصرح بحكمة  -ٔ

 .ذلن وصرح بها هنا
ًَ بِآٌٍَة إِالَّ بِإِْذِن َّللاَّ  -ٕ { ]الرعد : إنه ذكر فً السورة السالفة لوله: }َوَما َكاَن ِلَرسُوٍل أَْن ٌَؤْتِ

}َوَما َكاَن لَنَا أَْن نَؤْتٌَِكُْم ِبسُْلَطاٍن إِالَّ بِإِْذِن ال{ ]إبراهٌم :  وهنا ذكر أن الرسل لالوا: ،[1ٖ
ٔٔ]. 
ذكر هنان أمره علٌه السبلم بالتوكل على هللا، وهنا حكى عن إخوانه المرسلٌن أمرهم  -ٖ

 .بالتوكل علٌه جل شؤنه
 .ه على ذلن أٌضااشتملت تلن على تمثٌل الحك والباطل، واشتملت هذ -ٗ

ذكر هنان رفع السماء بؽٌر عمد ومّد األرض وتسخٌر الشمس والممر، وذكر هنا نحو  -٘
 .ذلن

 .(1ٔ)ذكر هنان مكر الكفار وذكر مثله هنا، وذكر من وصفه ما لم ٌذكر هنان -ٙ
 أؼراض السورة ومماصدها 

 :(ٔ)جملة من المماصد، نجملها وفك التالً «إبراهٌم» تضمنت سورة

                                                                                                                                                                              

 .1ٖٖ/5، وتفسٌر المرطبً:ٕٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٖٖ/5، وتفسٌر المرطبً:ٕٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .12ٖ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٕٓانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .2ٙٗ/ٗانظر: التفسٌر: (٘)
 .ٖٓ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: التفسٌر: (2)
 .22ٔ/ٖٔانظر: التحرٌر والتنوٌر: (1)
 .1ٕٙ/ٔالبصابر: (5)
، وعزاه للنحاس فً تارٌخه، وذكره الماوردي فً النكت ٖ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٓٔ)

 .1ٖٖ/5، والمرطبً فً تفسٌره:ٕٓٔ/ٖوالعٌون:
، والمرطبً فً ٕٓٔ/ٖ، وذكره الماوردي فً النكت والعٌون:ٖٓ٘/ٕانظر: زاد المسٌر:  (ٔٔ)

 .1ٖٖ/5تفسٌره:
 .ٖٗٓ/٘انظر: الكشؾ والبٌان: (ٕٔ)
 ".ذكره مكً والنماش . ولال:"ٕٖٔ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .2ٖ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗٔ)
 .5ٕٖ/ٗانظر: التفسٌر: (٘ٔ)
 .ٙ٘/5ٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٙٔ)
 .22ٔ/ٖٔالتحرٌر والتنوٌر: (2ٔ)
 .ٕٕٔ/ٖٔانظر: تفسٌر المراؼً: (1ٔ)
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سبحانه هذه السورة ببٌان أن الممصود من إنزال الكتاب إرشاد الخلك كلهم إلى افتتح  -ٔ
ٌَْن  :الدٌن والتموى، ومنعهم عن الكفر والمعصٌة، لال سبحانه }الر ِكتَاٌب أَْنَزْلَناهُ إِلَ

اْلَحِمٌِد{ ]إبراهٌم :  ِلتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إَِلى النُّوِر ِبإِْذِن َربِِّهْم إِلَى ِصَراِط اْلَعِزٌزِ 
 .[، وهذا الممصد هو الذي جاءت من أجله جمٌع الرسلٔ
}إِْن  :علٌه السبلم موسى توحٌد هللا سبحانه، ٌرشد لذلن ما جاء فً السورة من لول -ٕ

ًٌّ َحِمٌٌد{ ]إبراهٌم :  َ َلؽَنِ [، 1تَْكفُُروا أَْنتُْم َوَمْن فًِ اأْلَْرِض َجِمًٌعا فَإِنَّ َّللاَّ
ًَّ أَْن نَْعبَُد اأْلَْصنَاَم{ ]إبراهٌم :  :علٌه السبلم إبراهٌم ولول [ ، ولوله ٖ٘} َواْجنُْبِنً َوبَِن

 [. ٕ٘}َوِلٌَْعلَُموا أَنََّما ُهَو إِلَهٌ َواِحد{ ]إبراهٌم :  :سبحانه فً آخر السورة
ولٌعلموا ِمما ذكر فٌه من األدلة ما هللا إال إله واحد، أي: " :ابن عاشور لال

 .(ٕ)"مصور على اإللهٌة الموحدةم
اآلٌات مشعرة بؤن التذكٌر بهذه المواعظ والنصابح ٌوجب " :الرازي ولال

الولوؾ على التوحٌد، واإللبال على العمل الصالح، والوجه فٌه أن المرء إذا سمع هذه 
التخوٌفات والتحذٌرات عظم خوفه، واشتؽل بالنظر والتؤمل، فوصل إلى معرفة التوحٌد 

 .(ٖ)"والنبوة، واشتؽل باألعمال الصالحة
أوضحت السورة أن المرآن الكرٌم ؼاٌة الببلغ إلى هللا سبحانه؛ ألنه كافل ببٌان الصراط  -ٖ

[. ٕ٘}َهَذا بَبَلغٌ ِللنَّاِس{ ]إبراهٌم :  :الدال علٌه، المإدي إلٌه، جاء فً ذلن لوله سبحانه
ها النصابح والمواعظ؛ ألجل أن ٌنتفع وبٌن سبحانه أنه إنما أنزل هذه السورة، وذكر فٌ

الخلك بها، فٌصٌروا مإمنٌن مطٌعٌن، وٌتركوا الكفر والمعصٌة. فالؽاٌة األساس من 
، فهذه هً لاعدة {أنما هو إله واحد} ذلن )الببلغ(، وهذا )اإلنذار(، هً أن ٌعلم الناس

 دٌن هللا التً ٌموم علٌها منهجه فً الحٌاة. 

هذه السورة على المواعظ واألمثال والحكم التً أبكمت اشتملت " :البماعً لال
البلؽاء، وأخرست الفصحاء، وبهرت العمول، ترجمها سبحانه بما ٌصلح عنواناً لجمٌع 

، أي: {ببلغ}، أي: الكتاب الذي ٌخرج الناس من الظلمات إلى النور،{هذا:}المرآن، فمال
هللا بما ٌتحلون به من المزاٌا فً  ؛ لٌصلوا به إلى{للناس}كاٍؾ ؼاٌة الكفاٌة فً اإلٌصال

 .(ٗ)"سلون صراطه الموٌم
ٌٌْل ِلْلَكافِِرٌَن  :تضمنت السورة جملة من فنون العظات والموارع، من ذلن لوله تعالى -ٗ }َوَو

ٌَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِٕمْن َعذَاٍب َشِدٌٍد ) ٌَا َعلَى اآْلِخَرةِ َو ْن ِ ( الَِّذٌَن ٌَْستَِحبُّوَن اْلَحٌَاةَ الدُّ ِل َّللاَّ
}َوإِْذ  :[ ، ولوله سبحانهٖ - ٕ({ ]إبراهٌم : َٖوٌَْبؽُونََها ِعَوًجا أُولَبَِن فًِ َضبَلٍل بَِعٌٍد )

[، ولوله 2تَؤَذََّن َربُّكُْم لَبِْن َشَكْرتُْم أَلَِزٌَدنَّكُْم َولَبِْن َكفَْرتُْم إِنَّ َعذَابًِ لََشِدٌٌد{ ]إبراهٌم : 
 [َ٘ٔوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنٌٍِد{ ]إبراهٌم :  }َواْستَْفتَُحوا :تعالى

ُ الَِّذٌَن آَمنُوا  :تثبٌت هللا سبحانه لعباده المإمنٌن فً الدنٌا واآلخرة، لال سبحانه -٘ }ٌُثَّبُِت َّللاَّ
ْنٌَا َوفًِ اآْلِخَرةِ{ ]إبراهٌم :  ٌَاِة الدُّ َل }َوأُْدخِ  :[، ولوله عز وجل2ٕبِاْلمَْوِل الثَّاِبِت فًِ اْلَح

اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها بِإِْذِن َربِِّهْم  الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 [ٖٕتَِحٌَّتُُهْم فٌَِها َسبَلٌم{ ]إبراهٌم : 

ُ  :إضبلل الذٌن أعرضوا عن ذكره، واتبعوا أهوابهم، لال تعالى -ٙ الظَّاِلِمٌَن }َوٌُِضلُّ َّللاَّ
ُ َما ٌََشاُء{ ]إبراهٌم :  ِ أَْنَداًدا ِلٌُِضلُّوا َعْن  :[، ولوله عز وجل2َٕوٌَْفعَُل َّللاَّ }َوَجعَلُوا َّلِلَّ

 .[ َٖٓسبٌِِلِه لُْل تََمتَّعُوا فَإِنَّ َمِصٌَركُْم إِلَى النَّاِر{ ]إبراهٌم : 

                                                                                                                                                                              

 انظر: اسبلم وٌب.]مولع الكترونً[. (ٔ)
 .ٕ٘٘/ٖٔالتحرٌر والتنوٌر: (ٕ)
 .٘ٔٔ/5ٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
 .ٔٗٗ/ٓٔ: والسور اآلٌات تناسب فً الدرر نظم(ٗ)
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ون لومهم إلى دار البوار، كما لاد ذمت السورة أولبن الذٌن ٌبدلون نعمة هللا كفراً، وٌمود -9
ِ  :من لبلهم أتباعهم إلى النار، فً لصة الرسل والكفار لُوا نِْعَمَت َّللاَّ }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن بَدَّ

 .[ 1ٕكُْفًرا َوأََحلُّوا لَْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر{ ]إبراهٌم : 
البشر؛ وذلن من خبلل الحدٌث  من المماصد التً أكدت علٌها السورة بٌان نعم هللا على -9

ٌَْل : عن أضخم المشاهد الكونٌة البارزة َر لَكُُم اللَّ ٌِْن َوَسخَّ َر لَكُُم الشَّْمَس َواْلمََمَر َداِببَ }َوَسخَّ
 .[َٖٖوالنََّهاَر{ ]إبراهٌم : 

ً لشكر النعمة  -4 الخلٌل، حٌث أمر الذٌن آمنوا بلون من  إبراهٌم لدمت السورة نموذجا
 :الشكر هو الصبلة والبر بعباد هللا، لبل أن ٌؤتً ٌوم ال ٌنفع فٌه مال وال بنونألوان 

ِم َربََّنا ِلٌُِمٌُموا الصَّ  ِتَن اْلُمَحرَّ ٌْ ٌِْر ِذي َزْرعٍ ِعْنَد بَ ٌَّتًِ بَِواٍد َؼ بَلةَ{ }َربََّنا إِّنًِ أَْسَكْنُت ِمْن ذُّرِ
  .[2ٖ]إبراهٌم : 

نونة هلل بالملن والتصرؾ والتدبٌر، وهذا واضح فً االعتناء بمضٌة الربوبٌة، والدٌ -ٓٔ
}َرّبِ اْجعَْل َهذَا اْلبَلََد آِمنًا{ ]إبراهٌم :  :، كموله سبحانه{ربنا} {رب: }تكرار إبراهٌم

}َربََّنا إِّنًِ أَْسَكْنت{ ]إبراهٌم :  :[، ولولهٖٙ}َرّبِ إِنَُّهنَّ أَْضَلْلَن{ ]إبراهٌم :  [، ولولهٖ٘
بَلةِ َوِمن{  :[ ، ولوله1ٖبََّنا إِنََّن تَْعلَُم{ ]إبراهٌم : }رَ  :[، ولوله2ٖ }َرّبِ اْجعَْلِنً ُمِمٌَم الصَّ

}َربَّنَا اْؼِفْر ِلً َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْإِمنٌَِن ٌَْوَم ٌَمُوُم اْلِحَساُب{ ]إبراهٌم :  :[، ولولهٓٗ]إبراهٌم : 
ٗٔ ]. 
خلك اإلنسان هو الدٌنونة هلل وحده، ألنه فالسورة أكدت على أن الممصود الربٌس من  

سبحانه هو الرب الذي ٌستحك أن ٌكون إلها معبوداً ، حاكماً وسٌداً ومتصرفاً ومشرعاً 
وموجهاً، ولٌام الحٌاة البشرٌة على هذه الماعدة ٌجعلها تختلؾ اختبلفاً جوهرٌاا عن كل 

 . دٌنونة لما سواه

هذه السورة، وهً بالتؤكٌد تتضمن مماصد  هذه بعض المماصد البارزة التً لررتها 
ؼٌر ما ذكرنا، تتبٌن من خبلل التؤمل فً السورة، والولوؾ على مرامٌها السامٌة، 

 .ومماصدها الجلٌلة
 :فضابل السورة 

  السورة: هذه فضابلالرواٌات من  به ومما وردت
فمال: ألربنً ٌا رسول هللا، فمال: عن عبد هللا بن عمرو، لال: "أتى رجل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  
فالرأ »، فمال: كبرت سنً، واشتد للبً، وؼلظ لسانً، لال: «الرأ ثبلثا من ذوات الر»

، فمال مثل «الرأ ثبلثا من المسبحات»، فمال مثل ممالته، فمال: «ثبلثا من ذوات حامٌم
إذا زلزلت » -ملسو هيلع هللا ىلص- ممالته، فمال الرجل: ٌا رسول هللا، ألربنً سورة جامعة، فؤلرأه النبً

حتى فرغ منها، فمال الرجل: والذي بعثن بالحك، ال أزٌد علٌها أبدا، ثم أدبر « األرض
   .(ٔ)مرتٌن"« أفلح الروٌجل»الرجل، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

                                                             

. والبٌهمً فً الشعب، فً تعظٌم المرىن، 2٘/ٕ(:ص55ٖٔأخرجه أبو داود فً"باب تحزٌب المرآن") (ٔ)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ(:ص2ٕٔ، والنسابً فً عمل الٌوم واللٌلة)5ٙٗ/ٕ(:صٕٕٔ٘فصل"فً فضابل السور واآلٌات")

من ذوات )الر(، أي: من السور التً تبدأ بهذه األحرؾ الثبلثة التً تمرأ ممطعة: ألؾ، الم، را، والذي  ولوله:
 فً المرآن منها خمس سور: ٌونس وهود وٌوسؾ وإبراهٌم والحجر.

ولوله من ذوات }حم{، أي: من السور التً تبدأ بهذٌن الحرفٌن: حا، مٌم، وهً فً المرآن سبع سور: ؼافر، 
 والشورى، والزخرؾ، والدخان، والجاثٌة، واألحماؾ.وفصلت، 

ولوله: من المسبحات، أي: السور التً أولها َسبَّح وٌَُسبُح وَسبح، وهً الحدٌد والحشر والصؾ والجمعة 
 والتؽابن واألعلى.
 (.2ٕٗ« )ضعٌؾ أبً داود»، انظر: «ضعٌؾ»وحكم األلبانً

 ]تعلٌك شعٌب األرنإوط[ 
هبلل الصدفً، روى عنه ؼٌر واحد وذكره المإلؾ فً الثمات، وهو صدوق كما لال إسناده صحٌح، عٌسى بن 
(،  ولال الحاكم:"حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه وتعمبه الذهبً ٔٗٗالحافظ فً التمرٌب)ص
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إن هللا »أخرج ابن مردوٌه عن أنس رضً هللا عنه:" سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:  
 .«الر»وهذه السورة مفتتحة بـ .(ٕ)«"إلى الطواسٌن مكان اإلنجٌل (ٔ)أعطانً الرابٌات

من لرأ سورة إبراهٌم »عن أبً بن كعب، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أخرج الثعلبً  
 .(ٖ)«والحجر أعطً من األجر عشر حسنات بعدد من عبد األصنام وبعدد من لم ٌعبدها

  :بعض األحادٌث واآلثار تتعلك ببعض آٌات منها، من ذلن ما ٌلًوردت  
ٌعرض الناس  : "، لال-رضً هللا عنه- عبد هللا بن مسعود عن ابن أبً شٌبة وىر - أ

ٌوم المٌامة على ثبلثة دواوٌن: دٌوان فٌه الحسنات ، ودٌوان فٌه النعٌم ، ودٌوان فٌه 
، فٌستفرغ النعٌم الحسنات ، وتبمى  السٌبات ، فٌمابل بدٌوان الحسنات دٌوان النعٌم

 .(ٗ)"السٌبات مشٌبتها إلى هللا تعالى ، إن شاء عذب ، وإن شاء ؼفر
}َوآتَاكُْم ِمْن ُكّلِ َما  :وهذا األثر فٌه إشارة إلى لوله تعالى فً هذه السورة

ْنَسانَ  ِ اَل تُْحُصوَها إِنَّ اإْلِ [، ٖٗلََظلُوٌم َكفَّاٌر{ ]إبراهٌم :  َسؤَْلتُُموهُ َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمَت َّللاَّ
 ً ِ ُكْفًرا َوأََحلُّوا لَْوَمُهْم َداَر اْلبََواِر{  :وإلى لوله أٌضا لُوا نِْعَمَت َّللاَّ }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن بَدَّ
 .[1ٕ]إبراهٌم : 

رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا  البراء بن عازب عن ومسلم البخاري روى - ب
المسلم إذا سبل فً المبر، ٌشهد أن ال إله إال هللا، وأن دمحماً »: "العلٌه وسلم، ل
ٌَا َوفًِ  :، فذلن لوله«رسول هللا ْن ُ الَِّذٌَن آَمنُوا بِاْلمَْوِل الثَّاِبِت فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ }ٌُثَّبُِت َّللاَّ
 .(٘)"[2ٕ]إبراهٌم : {اآْلِخَرةِ 

للت: ٌا رسول هللا! تُبتلً هذه "رضً َّللّا عنها، لالت:  عابشة عن البزار وىر - ت
ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِباْلمَْوِل  :}:األمة فً لبورها، فكٌؾ بً، وأنا امرأة ضعٌفة؟ لال ٌُثَبُِّت َّللاَّ

ْنٌَا َوفًِ اآْلِخَرة ٌَاةِ الدُّ  .(ٙ){"الثَّاِبِت فًِ اْلَح

ُل اأْلَْرُض  :هذه اآلٌة عابشة لال: تلت مسروق وعن - ث ٌَْر اأْلَْرِض }ٌَْوَم تُبَدَّ َؼ
على »:[ ، لالت: ٌا رسول هللا! فؤٌن ٌكون الناس؟ لال1َٗوالسََّماَواُت{ ]إبراهٌم : 

 .(2)"«الصراط

                                                                                                                                                                              

/ ٕوأورده الفسوي فً تارٌخه: (، 1ٓ٘/ٕ، أي: فمط من ؼٌر أن ٌكون على شرط الشٌخٌن)«بل صحٌح»بموله:
 فً ثمات التابعٌن من أهل مصر، وبالً رجاله ثمات من رجال الصحٌح. ٙٔ٘ - ٘ٔ٘
 .«الر» ب المبدوءة السور هً: الرابٌات(ٔ)
 .5ٖٖ/ٗالدر المنثور: (ٕ)

 «.طس»أو « طسم»والطواسٌن: هً السور المبدوءة بـ « الر»الرابٌات: هً السور المبدوءة بـ
 الخمٌسٌة األمالً ترتٌب، وانظر: ٘٘/ ٙ: البٌان مجمع تفسٌر، وانظر: ٖٗٓ/٘الكشؾ والبٌان: (ٖ)

 .ٕٗٔ/ٔ:للشجري
 .ٕٓٙ/1، وانظر: الدر المنثور:٘ٓٔ/2(:صٖٙٗ٘ٗمصنؾ ابن ابً شٌبة) (ٗ)
 وابن ،(2ٖ( )12ٕٔ) ومسلم وبإثره،( 5ٖٙٔ) البخاري وأخرجه.، 1ٓ/ٙ(:ص55ٙٗصحٌح البخاري) (٘)

. به شعبة، عن طرق من( ٕٓٓٔٔ) و( 5ٕ٘ٔ" )الكبرى" فً والنسابً ،(1ٖٖ٘) والترمذي ،(1ٕٙٗ) ماجه
ً  وأخرجه  .البراء عن خٌثمة، طرٌك من( 5ٕٗٔ" )الكبرى" فً والنسابً ،(2ٗ( )12ٕٔ) مسلم مولوفا
 المطول الحدٌث من لطعة وهو(. ٕٙٓ" )حبان ابن صحٌح" و ،(1٘2٘ٔ) و( 1ٗ1ٕٔ" )أحمد مسند" فً وهو
 (.2ٖ٘ٗ) برلم اآلتً
ً  العلماء جمهورو ً  سلفا  .والجسد الروح على ٌمع حك المبر عذاب أن على وخلفا

 .الجسد إلى عود ؼٌر من فمط الروح على ٌمع السإال أن إلى هبٌرة وابن حزم ابن وذهب
ً  فٌه ٌخلك هللا وإن فمط، البدن على ٌمع المبر فً السإال ان: الكّرامٌة من وجماعة جرٌر ابن ولال  بحٌث إدراكا
 .وٌؤلم وٌلَذُّ  وٌعلم ٌسمع
 .ٖٕ٘ - ٖٖٕ/ ٖ" الباري فتح" وانظر. المإمنٌن دون الكفار على ٌمع أنه إلى كالجبابً المعتزلة بعض وذهب

 اسناده صحٌح.
 ، لال الهٌثمً فً مجمع الزوابد:) ٓٔٗ/ٔ(ص: 1ٙ1)باب: السإال فً المبر، "األستار كشؾ" (ٙ)

 ".رواه البزار، ورجاله ثمات :"ٖ٘/ٖ(:ص2ٕٕٗ
 (، وأحمد25ٕٔ) مسلم وأخرجه، وٖٓٗٔ/ٕ(:ص25ٕٗ، وابن ماجة)2ٗٔ/٘(:صٕٖٔٔرواه الترمذي) (2)
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سٌاد بن جعفر، لال: دخلت  أُخبرت عن" :عبد هللا بن اإلمام أحمد لال - - ج
، فؤخذت مصحفه، فؤول ما ولع فً ٌدي حبٌب على ًَّ  :أبً دمحم، فمال: الرأ عل
{، واستفتحوا:}[، فجعل ٌمول٘ٔتَُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنٌٍد{ ]إبراهٌم : }َواْستَفْ 
  .(ٔ)"وٌبكً

هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 
وألوالنا أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرآن
ٌَْن ِلتُْخِرَج الن اَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِِإْذِن َربِِّهْم إِلَى ِصَراِط الْ  عَِزٌِز }الر ِكتَاٌب أَْنَزلْنَاهُ إِلَ

 [ٔ({ ]إبراهٌم : ٔاْلَحِمٌِد )
 التفسٌر:

 «.البمرة»)الر( سبك الكبلم على الحروؾ الممطَّعة فً أول سورة 

                                                                                                                                                                              

 .(2ٖ1ٓ) و( ٖٖٔ)ابن حبان فً صحٌحه و ،(5ٕٙٓٗ) فً المسند
 ".وروي من ؼٌر هذا الوجه عن عابشة هذا حدٌث حسن صحٌح. إسناده صحٌح، لال الترمذي:"

 .ٕٔٓ/ٕذكره البماعً فً مصاعد النظر لؤلشراؾ على مماصد السور: (ٔ)
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ِ إلى الهدى  -أٌها الرسول-هذا المرآن كتاب أوحٌناه إلٌن  ًّ لتُخرج به البشر من الضبلل والؽ
 .إلى اإلسبلم الذي هو طرٌك هللا الؽالب المحمود فً كل حال -بإذن ربهم وتوفٌمه إٌاهم-والنور 
 ، هللا أعلم بمراده بذلن.[ٔبراهٌم : }الر{ ]إلوله تعالى: 
ٌَْن{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  أٌها -هذا المرآن كتاب أوحٌناه إلٌن  ، أي:"[ٔ}ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَ
 .(ٔ)"-الرسول
 .(ٕ)"المرآن :معناه: هذا كتاب أنزلناه إلٌن، ٌا دمحم، ٌعنً لال الطبري:" 
أي : هذا كتاب أنزلناه إلٌن ٌا دمحم ، وهو المرآن العظٌم ، الذي هو  لال ابن كثٌر:" 

أشرؾ كتاب أنزله هللا من السماء ، على أشرؾ رسول بعثه هللا فً األرض ، إلى جمٌع أهلها 
 .(ٖ)"عربهم وعجمهم

 .(ٗ)"لم تنشبْه أنت وإنما أوحٌناه نحن إلٌن لال الصابونً: أي:" 
لتُخرج به البشر  ، أي:"[ٔالنَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر{ ]إبراهٌم : }ِلتُْخِرَج لوله تعالى: 

ِ إلى الهدى والنور ًّ  .(٘)"من الضبلل والؽ
 .(ٙ)"من الضبللة إلى الهدى :أي لال لتادة:" 
 .(2)"من الشرن إلى اإلٌمان :ٌعنً لال مماتل:" 
ٌمول: لتهدٌهم به من ظلمات الضبللة والكفِر، إلى نور اإلٌمان وضٌابه،  لال الطبري:" 

شاد والُهَدى ر به أهَل الجهل والعَمى سُبُل الرَّ وأضاؾ تعالى ذكره إخراَج الناس من  ..وتُبّصِ
من أحبَّ منهم الظلمات إلى النور بإذن ربِّهم لهم بذلن، إلى نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الهادي َخْلمَه، والموفُك 

لئلٌمان، إذ كان منه دعاإهم إلٌه، وتعرٌفُهم ما لهم فٌه وعلٌهم. فبٌٌّن بذلن ِصحة لوِل أهل 
اإلثبات الذٌن أضافوا أفعال العباد إلٌهم َكسًبا، وإلى هللا جل ثناإه إنشاًء وتدبًٌرا، وفساُد لول أهل 

 .(1)"المَدر الذٌن أنكُروا أن ٌكون هلل فً ذلن ُصْنع

: إنما بعثنان ٌا دمحم بهذا الكتاب ؛ لتخرج الناس مما هم فٌه من أي ابن كثٌر:" لال 
ًُّ الَِّذٌَن آَمنُوا ٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إَِلى  ُ َوِل الضبلل والؽً إلى الهدى والرشد ، كما لال : } َّللاَّ

[ 2ٕ٘ونَُهْم ِمَن النُّوِر إَِلى الظُّلَُماِت { اآلٌة]البمرة : النُّوِر َوالَِّذٌَن َكَفُروا أَْوِلٌَاُإهُُم الطَّاؼُوُت ٌُْخِرجُ 
 ، ولال تعالى:} ُهَو الَِّذي ٌُنزُل َعلَى َعْبِدِه آٌَاٍت بٌََِّناٍت ِلٌُْخِرَجكُْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر { ]الحدٌد

 :5]"(5). 
أسند اإلخراج إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص من حٌث له فٌه المشاركة بالدعاء واإلنذار،  لال ابن عطٌة:" 

وعم  وفً هذه اللفظة تشرٌؾ للنبً علٌه السبلم. ،وحمٌمته إنما هً هلل تعالى باالختراع والهداٌة
اترا من النَّاَس إذ هو مبعوث إلى جمٌع الخلك، ثبت ذلن بآٌات المرآن التً الترن بها ما نمل تو

دعوته العالم كله، ومن بعثته إلى األحمر واألسود علم الصحابة ذلن مشاهدة، ونمل عنهم 
 .(ٓٔ)"تواترا، فعلم لطعا والحمد هلل

 .(ٔٔ)"بإذن ربهم وتوفٌمه إٌاهم ، أي:"[ٔ}بِإِْذِن َربِِّهْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"بؤمر ربهم :ٌعنً لال مماتل:" 

                                                             

 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٓ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔ٘/ٙٔ(:ص5ٕ٘٘ٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 .52ٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٔ٘-5ٓ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٖٔ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .52ٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
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 .(ٔ)"ٌعنً: بتوفٌك ربهم لهم بذلن ولطفه بهم لال الطبري:" 
أي : هو الهادي لمن لَدر له الهداٌة على ٌدي رسوله المبعوث عن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)"أمره

لتهدٌهم إلى طرٌك هللا  ، أي:"[ٔ}إِلَى ِصَراِط اْلعَِزٌِز اْلَحِمٌِد{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
  .(ٖ)"الؽالب المحمود فً كل حال

 .(ٗ)"فً أمره عند خلمه {الحمٌد، }إلى دٌن العزٌز فً ملكه :ٌعنً مماتل:" لال 
ٌعنً: إلى طرٌك هللا المستمٌم، وهو دٌنه الذي ارتضاه، وَشَرعُه  لال الطبري:" 
  .(٘)"لخلمه

أي : العزٌز الذي ال ٌمانع وال ٌؽالب ،  ،ٌهدٌهم } إِلَى ِصَراِط اْلعَِزٌِز{ لال ابن كثٌر:"
أي : المحمود فً جمٌع أفعاله وألواله ، وشرعه وأمره  {،الحمٌد}بل هو الماهر لكل ما سواه ، 
 .(ٙ)" ونهٌه ، الصادق فً خبره

كتاب هللا  فلٌست تنزل بؤحد من أهل دٌن هللا نازلة، إال وفً"ال الشافعً رحمه هللا: ل
كتاب أنزلناه إلٌن لتخرج الناس من }ى فٌها، لال هللا تبارن وتعالى: الدلٌل على سبٌل الهد

 .(2){"الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزٌز الحمٌد
 الفوابد:
إلامة الحجة على المكذبٌن بالمرآن الكرٌم، إذ هو مإلؾ من الحروؾ الممطعة مثل آلر  -ٔ

 بسورة مثله.وطسم وآلم وحم، ولم ٌستطٌعوا أن ٌؤتوا بمثله بل 
 بٌان أن الكفر ظبلم واإلٌمان نور. -ٕ
 :«الحمٌد«»العزٌز»: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما ومن الفوابد -ٖ

 .(1)"هو المنٌع الذي ال ٌؽلب:«العزٌز»فـ -

هو  المحمود الذي استحك الحمد بفعاله، وهو فعٌل بمعنى مفعول، "«: الحمٌد»و -
الشدة والرخاء، ألنه حكٌم ال ٌجري  وهو الذي ٌحمد فً السراء  والضراء، وفً 

 .(5)"فً أفعاله الؽلط، وال ٌعترضه الخطؤ؛ فهو محمود على كل حال
"الحمٌد فً ذاته، وأسمابه، وصفاته، وأفعاله، فله من األسماء لال السعدي: أي:

أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن األفعال أتمها، وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دابرة 
 .(ٓٔ)"والعدل بٌن الفضل،

 :(ٔٔ)وهو سبحانه حمٌد من وجهٌن
أحدهما: أن جمٌع المخلولات ناطمة بحمده، فكل حمد ولع من أهل السماوات 
واألرض األولٌن منهم، واآلخرٌن، وكل حمد ٌمع منهم فً الدنٌا، واآلخرة، وكل 
حمد لم ٌمع منهم بل كان مفروضاً، وممدراً حٌثما تسلسلت األزمان، واتصلت 

ت حمداً ٌمؤل الوجود كله العالم العلوي، والسفلً، وٌمؤل نظٌر الوجود من األولا
منها أن هللا هو الذي  ؼٌر عد، وال إحصاء فإن هللا تعالى مستحمه من وجوه كثٌرة:

خلمهم، ورزلهم، وأسدى علٌهم النعم الظاهرة، والباطنة الدٌنٌة، والدنٌوٌة، وصرؾ 
                                                             

 .5ٓ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٗ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕ٘٘انظر: التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .52ٖ/ٕلٌمان:تفسٌر مماتل بن س (ٗ)
 .5ٓ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .55ٔ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (2)
 .1ٗ-2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (1)
 .21شؤن الدعاء: (5)
 .5ٓٔاسماء هللا الحسنى: (ٓٔ)
 .ٓٗ- 5ٖ ، السعدي:المبٌن الواضح الحكانظر:  (ٔٔ)
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ن نعمة فمن هللا، وال ٌدفع الشرور إال هو، عنهم النمم، والمكاره، فما بالعباد م
فٌستحك منهم أن ٌحمدوه فً جمٌع األولات، وأن ٌثنوا علٌه، وٌشكروه بعدد 

 اللحظات.
الوجه الثانً: أنه ٌحمد على ماله من األسماء الحسنى، والصفات الكاملة العلٌا، 

تلن الصفة  من والمدابح والمحامد والنعوت الجلٌلة الجمٌلة، فله كل صفة كمال، وله
أكملها، وأعظمها فكل صفة من صفاته ٌستحك علٌها أكمل الحمد، والثناء، فكٌؾ 
بجمٌع األوصاؾ الممدسة، فله الحمد لذاته، وله الحمد لصفاته، وله الحمد ألفعاله 
ألنها دابرة بٌن أفعال الفضل، واإلحسان، وبٌن أفعال العدل، والحكمة التً ٌستحك 

له الحمد على خلمه، وعلى شرعه، وعلى أحكامه المدرٌة علٌها كمال الحمد، و
وأحكامه الشرعٌة، وأحكام الجزاء فً األولى، واآلخرة، وتفاصٌل حمده، وما ٌحمد 

 .علٌه ال تحٌط بها األفكار، وال تحصٌها األلبلم
 المرآن

ٌٌْل  ِ ال ِذي لَهُ َما فًِ الس َماَواِت َوَما فًِ اَْلَْرِض َوَو ({ ]إبراهٌم : ِٕلْلَكافِِرٌَن ِمْن َعذَاٍب َشِدٌٍد )}ّللا 
ٕ] 

 التفسٌر:
فًا، فهو الذي ٌجب أن تكون  هللا الذي له ما فً السموات وما فً األرض، خلمًا وملًكا وتصرُّ
العبادة له وحده. وسوؾ ٌصٌب الذٌن لم ٌإمنوا باهلل ولم ٌتبعوا رسله ٌوم المٌامة هبلن وعذاب 

 .شدٌد
ِ الَِّذي لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  هللا الذي  ، أي:"[ٕ}َّللاَّ

فًا  .(ٔ)"له ما فً السموات وما فً األرض، خلًما وملًكا وتصرُّ

ٌمول لنٌٌه دمحم ، هللِا الذي ٌملن جمٌع ما فً السماوات وَما فً األرض لال الطبري:" 
أنزلنا إلٌن هذا الكتاب لتدعَُو ِعبادي إلى ِعَبادة َمْن هذه صفته، َوٌَدعُوا عباَدةَ من ال ٌملن لهم ملسو هيلع هللا ىلص: 

ا وال نفعًا من اآللهة واألوثان  .(ٕ)"وال لنفسه َضرا
ولرأ ، «الذي»بالضم على معنى االبتداء، وخبره:  ،«هللا»لرأ ابن عامر ونافع:  
، كما لال تعالى : } لُْل ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِّنًِ َرسُوُل «العزٌز الحمٌد»ـبالكسر  نعتا ل ،«هللا»البالون: 

َماَواِت َواألْرِض { ]األعراؾ :  ٌْكُْم َجِمٌعًا الَِّذي لَهُ ُمْلُن السَّ ِ إِلَ  .(ٖ) [1َّ٘ٔللاَّ
ٌٌْل ِلْلَكافِِرٌَن ِمْن َعذَاٍب َشِدٌٍد{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  وسوؾ ٌصٌب الذٌن  ، أي:"[ٕ}َوَو

 .(ٗ)"لم ٌإمنوا باهلل ولم ٌتبعوا رسله ٌوم المٌامة هبلن وعذاب شدٌد
 .(٘)"وكذبون أي : وٌل لهم ٌوم المٌامة إذ خالفون ٌا دمحم لال ابن كثٌر:" 
ثم توّعد جل ثناإه من كفر به، ولم ٌستجب لدعاء رسوله إلى ما دعاه إلٌه  لال الطبري:" 

ٌٌْل للكافرٌن من عذاب شدٌد}من إخبلص التوحٌد له فمال:  ٌمول: الواِدي الذي ٌسٌُل من  {وو
 .(ٙ)"صدٌد أهل جهنم، لمن جحد وحدانٌته، وعبد معه ؼٌره، ِمن َعذَاب هللا الشَِّدٌد

وعٌد لمن كفر بالكتاب ولم ٌخرج به من الظلمات إلى النور،  لال البٌضاوي:" 
ألنه مصدر إال أنه لم ٌشتك منه فعل  ،وهو النجاة، وأصله النصب« الوأل»نمٌض « الوٌل»و

 .(2)"لكنه رفع الفادة الثبات

                                                             

 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗٔ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
، وتفسٌر ابن ٖ٘ٓ/٘، والكشؾ والبٌان:ٖٕٗ/ٕ، وبحر العلوم:ٖٔ٘-ٕٔ٘/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)

 .2ٙٗ/ٗكثٌر:
 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .22ٗ-2ٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٗٔ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (2)



ٔ5ٓ 
 

واد فً « الوٌل»الشدة من العذاب. وٌمال: «: الوٌل» لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٔ)"جهنم

 .(ٕ)"هو نداء كل مكروب وملهوؾ من شدة الببلء«: الوٌل»"األصم: الحسن وولال  
 المرآن

ِ َوٌَْبؽُونََها ِعَوًجا أُو ْنٌَا َعلَى اآْلِخَرِة َوٌَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل ّللا  لَبَِن فًِ }ال ِذٌَن ٌَْستَِحبُّوَن اْلَحٌَاةَ الدُّ
 [ٖ({ ]إبراهٌم : َٖضاَلٍل بَِعٌٍد )
 التفسٌر:

وهإالء الذٌن أعرضوا ولم ٌإمنوا باهلل وٌتبعوا رسله هم الذٌن ٌختارون الحٌاة الدنٌا الفانٌة، 
وٌتركون اآلخرة البالٌة، وٌمنعون الناس عن اتباع دٌن هللا، وٌرٌدونه طرًٌما معوًجا لٌوافك 
 أهواءهم، أولبن الموصوفون بهذه الصفات فً ضبلل عن الحك بعٌد عن كل أسباب الهداٌة.

ٌَا َعلَى اآْلِخَرِة{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ْن وهإالء  ، أي:"[ٖ}الَِّذٌَن ٌَْستَِحبُّوَن اْلَحٌَاةَ الدُّ
الذٌن أعرضوا ولم ٌإمنوا باهلل وٌتبعوا رسله هم الذٌن ٌختارون الحٌاة الدنٌا الفانٌة، وٌتركون 

 .(ٖ)"اآلخرة البالٌة
الذٌن ٌختارون الحٌاة الدنٌا ومتاعها ومعاصً هللا فٌها، على طاعة  لال الطبري: أي:" 
بهم إلى رضاه من األعمال النافعة فً اآلخرة هللا  .(ٗ)"وما ٌمّرِ

 .(٘)"أي: ٌإثرونها على اآلخرة لال ابن الجوزي:" 
 .(ٙ)"ٌختارونها على اآلخرة، والكافرون ٌفعلون ذلن :أي لال المرطبً:" 
ثم وصفهم بؤنهم ٌستحبون الحٌاة الدنٌا على اآلخرة، أي : ٌمدمونها  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)"وٌُإثرونها علٌها ، وٌعملون للدنٌا ونَسُوا اآلخرة ، وتركوها وراء ظهورهم
ٌختارونها علٌها فإن المختار للشًء ٌطلب من نفسه أن ٌكون أحب  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(1)"إلٌها من ؼٌره
ٌَا َعلَى اآْلِخَرةِ{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً   ْن  ، وجوه:[ٖ}الَِّذٌَن ٌَْستَِحبُّوَن اْلَحٌَاةَ الدُّ

 .(5)أحدها : ٌختارونها على اآلخرة، لاله أبو مالن
 .(ٓٔ)"ٌؤخذون ما تعجل لهم منها تهاونا بؤمر اآلخرة" لال ابن عباس: 
. حكاه ٌلتمسون الدنٌا من ؼٌر وجهها، ألن نعمة هللا ال تلتمس إال بطاعته دون معصٌته الثانً :
 .(ٔٔ)المرطبً

 .(ٕٔ)والثالث: ٌستبدلونها من اآلخرة ، ذكره ابن عٌسى
 .(ٖٔ)هو التعرض للمحبة" :«االستحباب»لال الماوردي: "
 اإلٌثار واالختٌار، وهو استفعال من المحبة، ألن«: االستحباب» لال الزمخشري:"

 .(ٔ)"اآلخر للشًء على ؼٌره كؤنه ٌطلب من نفسه أن ٌكون أحب إلٌها وأفضل عندها من المإثر
 .(ٔ)"اآلخر

                                                             

 .ٖٕٗ/ٕبحر العلوم: (ٔ)
 .ٖٓٙ/ٙ: تؤوٌبلت أهل السنة:انظر (ٕ)
 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٔ٘-ٗٔ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٗٓ٘/ٕزاد المسٌر: (٘)
 .5ٖٖ/5تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .22ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٕٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٗٓ٘/ٕزاد المسٌر: (ٓٔ)
 .ٖٓٗ/5انظر: التفسٌر: (ٔٔ)
 .ٕٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٕٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
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 :(ٕ)وٌحتمل ما ٌستحبونه من الحٌاة الدنٌا على اآلخرة وجهٌن
 اآلخرة .أحدهما : ٌستحبون البماء فً الحٌاة الدنٌا على البماء فً 
 الثانً : ٌستحبون النعٌم فٌها على النعٌم فً اآلخرة .

ِ{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  وٌمنعون الناس عن اتباع  ، أي:"[ٖ}َوٌَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
 .(ٖ)"دٌن

 .(ٗ)"بتعوٌك الناس عن اإلٌمانلال البٌضاوي:" 
ٌمول: وٌمنعون من أراد اإلٌمان باهلل واتّباَع رسوله على ما جاء به من  لال الطبري:" 

 .(٘)"عند هللا، من اإلٌمان به واتباعه
ٌردُّون الناَس عن اتباع الحك وسلون طرٌك الهدى الموصلة إلى  :أي لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)" هللا عز وجل وٌجنبونهم الجنة
 .(2)"لال: عن دٌن هللا عز وجل {،هللاٌصدون عن سبٌل "}عن ابن عباس، لوله:  
هو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص صدت لرٌش، عنه  لال:{، عن سبٌل هللا  الذٌن ٌصدون"}عن السدي لوله:  
 .(1)"الناس
 .(5)، بضم الٌاء وكسر الصاد«وٌصدون»ولرأ الحسن: 
ة ٌطلبون أن و ، أي:"[ٖ}َوٌَْبؽُونََها ِعَوًجا{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  تكون دٌن هللا معوجَّ

 .(ٓٔ)"لتوافك أهواءهم
: {عوًجا} -وهً دٌنه الذي ابتعث به رسوله  -ٌمول: وٌلتمسون َسبٌِل هللا  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)"تحرًٌفا وتبدٌبل بالكذب والّزور
أي : وٌحبون أن تكون سبٌل هللا عوًجا مابلة عابلة وهً مستمٌمة فً  لال ابن كثٌر:"

نفسها ، ال ٌضرها من خالفها وال من خذلها ، فهم فً ابتؽابهم ذلن فً جهل وضبلل بعٌد من 

 .(ٕٔ)" صبلح -والحالة هذه  -الحك ، ال ٌرجى لهم 
 .(ٖٔ)"اإلسبلم دٌناٌرجون بمكة ؼٌر  ٌعنً: {،وٌبؽونها عوجا"}لوله:  ،مالن ًعن اب 
 : كانوا إذا سؤلهم أحد هل تجدون دمحما: لالوا ال فصدوا،{ٌبؽونها عوجا"}عن السدي:  

 .(ٗٔ)"عنه الناس وبؽوا دمحما عوجا هبلكا
"معناه ٌلتمسون الدنٌا من ؼٌر وجهها ألن نعمة هللا ال تستمد إال بطاعته دون  ولٌل: 
 .(٘ٔ)معصٌته"
 «العوج»بكسر العٌن: "فً الدٌن واألمر واألرض وكل ما لم ٌكن لابماً . و «الِعَوج»و 

 .(ٙٔ)بفتح العٌن : فً كل ما كان لابماً كالحابط والرمح"

                                                                                                                                                                              

 .1ٖ٘-2ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .٘ٔ٘-ٗٔ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص21ٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص21ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٖ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (5)
 .1ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .٘ٔ٘-ٗٔ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 22ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص21ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص21٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٔٔ/ٖالنكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٕٔٔ/ٖ، والنكت والعٌون:٘ٔ٘/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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ٌصفونها باالعوجاج وهً مستمٌمة. أو ٌبؽون  {،وٌبؽونها عوجا} لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)"باالرتداد أهلها أن ٌعوجوا

أولبن الموصوفون بهذه  ، أي:"[َٖضبَلٍل بَِعٌٍد{ ]إبراهٌم : }أُولَبَِن فًِ لوله تعالى: 
 .(ٕ)"الصفات فً ضبلل عن الحك بعٌد عن كل أسباب الهداٌة

ٌعنً هإالء الكافرٌن الذٌن ٌستحبُّون الحٌاة الدنٌا على اآلخرة. ٌمول: هم  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"لسبٌلفً ذهاٍب عن الحك بعٌد، وأخذ على ؼٌر هًُدى، وَجْور عن لَْصد ا

 ضلوا عن طرٌك الحك، وولفوا دونه بمراحل.  :أى لال الزمخشري:" 
 .بالبعد« الضبلل»فإن للت: فما معنى وصؾ 

للت: هو من اإلسناد المجازى، والبعد فً الحمٌمة للضال، ألنه هو الذي ٌتباعد عن 
أو فٌه بعد،  الطرٌك، فوصؾ به فعله، كما تمول: جد جده. وٌجوز أن ٌراد: فً ضبلل ذى بعد.

 .(ٗ)"ألن الضال لد ٌضل عن الطرٌك مكانا لرٌبا وبعٌدا
البماء فً نعٌمها على النعٌم فً  وكل من آثر الدنٌا وزهرتها، واستحب لال المرطبً:" 

أي صرؾ الناس عنه وهو دٌن هللا، الذي جاءت به الرسل، فً  -اآلخرة، وصد عن سبٌل هللا
إن أخوؾ ما أخاؾ على أمتً » ولد لال ملسو هيلع هللا ىلص:، هذه اآلٌةفهو داخل فً  -لول ابن عباس وؼٌره

 .(ٙ)" وهو حدٌث صحٌح. وما أكثر ما هم فً هذه األزمان، وهللا المستعان ،(٘)«األبمة المضلون
"(ٙ). 

 :[ٖ-ٕفوابد اآلٌتٌن:]
تحدث المرآن عن الذات اإللهٌة فً عدٌد من اآلٌات دون بٌان مفهوم الذات، ولد  -ٔ

فاهلل علم على الذات « هللا»وكثٌراً ما ٌصدر الحدٌث باسم  ،«الذات» تصرٌح بلفظ
ْحَمُن* َعلََّم اْلمُْرآَن* َخلََك اإِلنَساَن َعلََّمهُ اْلبٌََاَن{  ، ومنه لوله تعالى:العلٌة -ٔ]الرحمن:}الرَّ

فاهلل والرحمن وؼٌرهما من أسماء هللا إنما هً أعبلم دالة على ذات هللا تعالى، ، [ٖ
 مع كونها أعبلماً دالة على الذات، وهً أٌضاً أوصاؾ كمال. وهً

إن من أسباب الضبلل شعور اإلنسان إن هذه الحٌاة الدنٌا مصادفة عمٌاء وأن الوجود  -ٕ
 .بها لٌس له هدؾ، لال سبحانه وتعالى ردا على من كان ذلن معتمدهم

 عظم جرم من ٌصد عن اإلسبلم بلسانه أو بحاله، أو سلطانه. -ٖ
من ٌرٌد إخضاع الشرٌعة اإلسبلمٌة لهواه وشهواته بالتؤوٌبلت الباطلة  عظم ذنب -ٗ

 والفتاوى ؼٌر المسإولة ممن باعوا آخرتهم بدنٌاهم.
 المرآن

ُ َمْن ٌََشاُء َوٌَْهِدي َمْن ٌَ  َو َشاُء َوهُ }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرسُوٍل إاِل  بِِلَساِن لَْوِمِه ِلٌُبٌََِّن لَُهْم فٌَُِضلُّ ّللا 
 [ٗ({ ]إبراهٌم : ٗاْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم )

 التفسٌر:
ح لهم شرٌعة هللا، فٌضل هللا من  -أٌها النبً-وما أرسلنا ِمن رسوٍل لبلن  إال بلُؽة لومه؛ لٌوّضِ

ٌشاء عن الهدى، وٌهدي من ٌشاء إلى الحك، وهو العزٌز فً ملكه، الحكٌم الذي ٌضع األمور 
 فً مواضعها َوْفك الحكمة.

                                                             

 .1ٖٙ-1ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٔ٘-ٗٔ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 . 1ٖ٘/ٕالكشاؾ:(ٗ)
( لال الهٌثمى: فٌه 5ٖٕ/٘( ، والطبرانى كما فى مجمع الزوابد )2ٕٕ٘٘، رلم ٔٗٗ/ٙأخرجه أحمد )(٘)

 .(52٘، رلم ٖٔٔ( . وأخرجه أٌضا: الطٌالسى )ص ٕٗ٘/5ٔعساكر ) راوٌان لم ٌسمٌا. وابن
 .5ٖٖ/5تفسٌر المرطبً: (ٙ)
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وما أرسلنا ِمن  ، أي:"[ٗ}َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرسُوٍل إِالَّ بِِلَساِن لَْوِمِه{ ]إبراهٌم : ه تعالى:لول 
 .(ٔ)"إال بلُؽة لومه -أٌها النبً-رسوٍل لبلن 

هذا من لطفه تعالى بخلمه : أنه ٌرسل إلٌهم رسبل منهم بلؽاتهم لٌفهموا  لال ابن كثٌر:"
 .(ٕ)" عنهم ما ٌرٌدون وما أرسلوا به إلٌهم

عن أبً ذر لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "لم ٌبعث هللا ، عز وجل ، نبٌا إال لال مجاهد: 
 .(ٖ)بلؽة لومه"
ح لهم شرٌعة هللا ، أي:"[ٗ]إبراهٌم : }ِلٌُبٌََِّن لَُهْم{ لوله تعالى:   .(ٗ)"لٌوّضِ
ُ َمْن ٌََشاُء َوٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  فٌضل هللا من  ، أي:"[ٗ}فٌَُِضلُّ َّللاَّ

 .(٘)"ٌشاء عن الهدى، وٌهدي من ٌشاء إلى الحك
شاء عن وجه أي : بعد البٌان وإلامة الحجة علٌهم ٌضل تعالى من ٌ لال ابن كثٌر:"

 .(ٙ)"الهدى ، وٌهدي من ٌشاء إلى الحك
وهو العزٌز فً ملكه، الحكٌم  ، أي:"[ٗ}َوهَُو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(2)"الذي ٌضع األمور فً مواضعها َوْفك الحكمة
} َوهَُو اْلَعِزٌُز { الذي ما شاء كان ، وما لم ٌشؤ لم ٌكن ، } الحكٌم { فً  لال ابن كثٌر:"

ولد كانت هذه سنة هللا فً خلمه  أفعاله ، فٌضل من ٌستحك اإلضبلل ، وٌهدي من هو أهل لذلن.
: أنه ما بعث نبٌا فً أمة إال أن ٌكون بلؽتهم ، فاختص كل نبً بإببلغ رسالته إلى أمته دون 

ختص دمحم بن عبد هللا رسول هللا بعموم الرسالة إلى سابر الناس ، كما ثبت فً ؼٌرهم ، وا
أعطٌت خمًسا لم ٌُعَطُهن أحد من األنبٌاء لبلً »الصحٌحٌن عن جابر لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

ابم ولم : نُِصْرُت بالرعب مسٌرة شهر ، وجعلت لً األرض مسجًدا وَطُهوًرا ، وأحلَّت لً الؽن
 .(1)«تحل ألحد لبلً ، وأعطٌت الشفاعة ، وكان النبً ٌبعث إلى لومه ، وبعثت إلى الناس عامة

ٌْكُْم  .(1)«عامة ِ إِلَ وله شواهد من وجوه كثٌرة ، ولال تعالى : } لُْل ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنًِّ َرسُوُل َّللاَّ
 .(5)"[1َ٘ٔجِمٌعًا { ]األعراؾ : 

 الفوابد:
 إرسال هللا تعالى الرسل بلؽات ألوامهم.بٌان الحكمة فً  -ٔ
 تمرٌر أن الذي ٌخلك الهداٌة هو هللا وأما العبد فلٌس له أكثر من الكسب. -ٕ
 :«الحكٌم«»العزٌز»:ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما  -ٖ
 .(ٓٔ)"هو المنٌع الذي ال ٌؽلب:«العزٌز»فـ -
ك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى ومعنى اإلحكام لخل، هو المحكم لخلك األشٌاء:"«الحكٌم»و -

 .(ٔٔ)إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها
 المرآن

ْرهُْم بِؤٌَ اِم ّللا ِ   إِن  فًِ }َولَمَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآٌَاتِنَا أَْن أَْخِرْج لَْوَمَن ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوذَّكِ
 [٘({ ]إبراهٌم : ٘)ذَِلَن آَلٌَاٍت ِلكُّلِ َصب اٍر َشُكوٍر 

 التفسٌر:
                                                             

 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 22ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .( ومجاهد لم ٌسمع من أبً ذر1٘ٔ/٘المسند )(ٖ)
 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 22ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .(ٕٔ٘( وصحٌح مسلم برلم )ٖٖ٘صحٌح البخاري برلم )(1)
 22ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٗ-2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (ٓٔ)
 .2ٖ-2ٕ/ٔانظر:شؤن الدعاء:(ٔٔ)
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ولمد أرسلنا موسى إلى بنً إسرابٌل وأٌدناه بالمعجزات الدالة على صدله، وأمرناه بؤن ٌدعوهم 
رهم بنعم هللا ونممه فً أٌامه، إن فً هذا  إلى اإلٌمان؛ لٌخرجهم من الضبلل إلى الهدى، وٌذّكِ

محارمه، وعلى ألداره، شكور لابم بحموق التذكٌر بها لَدالالت لكل صبَّار على طاعة هللا، وعن 
 هللا، ٌشكر هللا على نعمه.

ولمد أرسلنا موسى إلى بنً  ، أي:"[٘}َوَلمَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى ِبآٌَاتِنَا{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"إسرابٌل وأٌدناه بالمعجزات الدالة على صدله

ٌمول تعالى : وكما أرسلنان ٌا دمحم وأنزلنا علٌن الكتاب ، لتخرج الناس  لال ابن كثٌر:" 
كلهم ، تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور ، كذلن أرسلنا موسى فً بنً إسرابٌل 

 .(ٕ)"بآٌاتنا
ناه بؤن وأمر ، أي:"[٘}أَْن أَْخِرْج لَْوَمَن ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"ٌدعوهم إلى اإلٌمان؛ لٌخرجهم من الضبلل إلى الهدى
أي : أمرناه لابلٌن له:} أَْخِرْج لَْوَمَن ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر { أي :  لال ابن كثٌر:" 

ادعهم إلى الخٌر ، لٌخرجوا من ظلمات ما كانوا فٌه من الجهل والضبلل إلى نور الهدى 
 .(ٗ)" وبصٌرة اإلٌمان

ِ{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ْرهُْم ِبؤٌََّاِم َّللاَّ رهم بنعم هللا ونممه فً  ، أي:"[٘}َوذَّكِ وٌذّكِ
 .(٘)"أٌامه

 أي : بؤٌادٌه ونعَمه علٌهم ، فً إخراجه إٌاهم من أسر فرعون. لال ابن كثٌر:" 
إٌاهم بالؽمام ، ولهره وظلمه وؼشمه ، وإنجابه إٌاهم من عدوهم ، وفلمه لهم البحر ، وتظلٌله 

 .(ٙ)"وإنزاله علٌهم المن والسلوى ، إلى ؼٌر ذلن من النعم
ِ{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً   ٌَّاِم َّللاَّ َ ْرهُْم بِؤ  ، أربعة وجوه:[٘}َوذَّكِ

 أحدها : معناه: وعظهم بما سلؾ من األٌام الماضٌة لهم ، لاله ابن جرٌر .
 من المرون األولى ، لاله الربٌع وابن زٌد .الثانً : باألٌام التً انتمم هللا فٌها 

ًّ بن كعب مرفوعاً  «أٌام هللا»الثالث : أن معنى  نعم هللا علٌهم، لاله مجاهد ولتادة، ولد رواه أب
ى النعم باألٌام ، ومنه لول عمرو بن كلثوم :  . ولد تسمَّ
 وأٌام لنا ؼُّرٍ ِطواٍل  ...  عصٌنا المْلن فٌها أن نَِدٌنا

 .(2)"وهو أشبه كثٌر:"لال ابن  
ََ مستذلٌن ألنه أنذرهم لبل استعمال النعم علٌهم.  والرابع: أن ٌرٌد األٌام التً كانوا فٌها عبٌداً

 .(1)أفاده الماوردي
إن فً هذا  ، أي:"[٘}إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت ِلُكّلِ َصبَّاٍر َشكُوٍر{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:

التذكٌر بها لَدالالت لكل صبَّار على طاعة هللا، وعن محارمه، وعلى ألداره، شكور لابم بحموق 
 .(5)"هللا، ٌشكر هللا على نعمه

أي : إن فٌما صنعنا بؤولٌابنا بنً إسرابٌل حٌن أنمذناهم من ٌد فرعون ،  لال ابن كثٌر:" 
وأنجٌناهم مما كانوا فٌه من العذاب المهٌن ، لعبرة لكل َصبَّار ، أي : فً الضراء ، شكور ، أي 

 : فً السراء ، كما لال لتادة : نعم العبد ، عبد إذا ابتُِلً َصبَر، وإذا أعطً شكر.

                                                             

 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .21ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .21ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .21ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .21ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕ٘٘التفسٌر المٌسر: (5)



ٔ5٘ 
 

إن أمر المإمن كُلَّه َعَجب ، ال »ح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : وكذا جاء فً الصحٌ
ٌمضً هللا له لضاء إال كان خًٌرا له ، إن أصابته ضراء صبر فكان خٌرا له ، وإن أصابته 

 .(ٕ)" (ٔ)«سراء َشكر فكان خٌرا له
وإنما خص الصبار : الكثٌر الصبر ، والشكور : الكثٌر الشكر..  لال الماوردي:"

 .(ٖ)باآلٌات كل صبار شكور ، وإن كان فٌه آٌات لجمٌع الناس، ألنه ٌعتبر بها و]ال[ ٌؽفل عنها"
 .(ٖ)عنها"
لٌل: أن الحسن توارى عن الحجاج تسع سنٌن، فلما بلؽه موته لال : "اللهم لد أمته فؤمت  

 .(ٗ)سنته وسجد شكراً ولرأ :}إن فً ذلن آلٌات لكل صبار شكور{"
 الفوابد:
 التذكٌر بالخٌر والشر لٌشكر هللا وٌتمى.فضٌلة  -ٔ
 فضٌلة الصبر والشكر. -ٕ
 المرآن

ٌْكُْم إِْذ أَْنَجاكُْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن ٌَُسوُمونَكُْم سُو ِ َعلَ َء }َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه اْذكُُروا نِْعَمَة ّللا 
({ ]إبراهٌم : ٙنَِساَءكُْم َوفًِ ذَِلكُْم باََلٌء ِمْن َربِّكُْم َعِظٌٌم )اْلعَذَاِب َوٌُذَبُِّحوَن أَْبنَاَءكُْم َوٌَْستَْحٌُوَن 

ٙ] 

 التفسٌر:
لمومن لصة موسى حٌن لال لبنً إسرابٌل: اذكروا نعمة هللا علٌكم حٌن  -أٌها الرسول-واذكر 

م أنجاكم من فرعون وأتباعه ٌذٌمونكم أشد العذاب، وٌذّبِحون أبناءكم الذكور، حتى ال ٌؤتً منه
من ٌستولً على ُمْلن فرعون، وٌستبمون نساءكم للخدمة واالمتهان، وفً ذلكم الببلء واإلنجاء 

 اختبار لكم من ربكم عظٌم.

لمومن  -أٌها الرسول-واذكر  ، أي:"[ٙ}َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلَمْوِمِه{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(٘)"لصة موسى حٌن لال لبنً إسرابٌل

اذكروا نعمة هللا علٌكم حٌن  ، أي:"[ٙأَْنَجاكُْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن{ ]إبراهٌم :  }إِذْ لوله تعالى: 
 .(ٙ)"أنجاكم من فرعون وأتباعه

: طلب الخبلص ، وٌمال لمن عدا نجا ، لكون العدو أحد «النجاء»لال الراؼب: "وأصل  
وة بها تهرب مما أسباب التخلص ، فإن هللا تعالى جعل للحٌوانات لوتٌن تزٌل بهما األذى ، ل

ٌإذٌها ، ولوة بها تدفع ما ٌإذٌها ، فمن الحٌوانات ما ٌختص بؤحدٌهما ، ومنها ما جعلتا جمٌعاً 
 .(2)به ، فإذاً : العدو أحد أسباب الخبلص ، فصح أن ٌعبر عنه به"

، وأتباعه وأسرته (1)}آل فرعون{ ٌمصد به: أهل دٌنه ولومه وأشٌاعه: ولوله تعالى
"وٌدخل فٌهم فرعون باألولوٌة؛ ألنه هو المسّلِط لهم على بنً إسرابٌل"، (5)وعزته

(ٔٓ). 
وهم إنما كانوا ٌفعلونه بؤمره  {،آِل فِْرَعْونَ }لال ابن عطٌة:" وإنما نسب الفعل إلى  

 .(ٔٔ)وسلطانه لتولٌهم ذلن بؤنفسهم"

                                                             

 .( من حدٌث صهٌب رضً هللا عنه555ٕصحٌح مسلم برلم )(ٔ)
 .21ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٕٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 . 1ٖٔ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: 2)
 
 .2ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .5ٔٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 5)
 .2٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .5ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
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 :(ٔ)على لولٌن ،«آل» واختلؾ أهل العربٌة فً أصل كلمة 
فؤبدلوا الهاء همزة،  «ماء» :، أبدلت الهاء همزة، كما لالوا«أهل»أحدهما: أن أصلها من 

، فردوا الهاء فً التصؽٌر وأخرجوه على أصله. وكذلن إذا صؽروا «موٌه»فإذا صؽروه لالوا :
، ولد ٌمال:" (ٕ)«أوٌل»: «آل»، ولد حكً سماعا من العرب فً تصؽٌر «أهٌل»آل، لالوا :
، (ٖ)ٌراد به أنه منهن خلك، وٌمال ذلن أٌضا بمعنى أنه ٌرٌدهن وٌهواهن  ،لنساء"فبلن من آل ا
 : (ٗ)كما لال الشاعر 

 فإنن من آل النساء وإنما          ٌَكُنَّ ألْدنَى؛ ال وصال لؽابب 
ٌختص باألشرؾ واألخص، دون الشابع  «اآلل»أن  :«األهل»و «اآلل»والفرق بٌن  
، (٘)آل هللا، اللهم صل على دمحم وعلى آل دمحم :حتى ال ٌمال إال فً نحو لولهم المراء األعم، "

 :(ٙ)[، وكذلن ما أنشده أبو العباس للفرزدق1ٕ}َولَاَل َرُجٌل ُمْإِمٌن ِمْن آِل فِْرَعْوَن{ ]ؼافر: 
ٌَْن َطبلَلَةً      ِسوى َربِِذ التَّْمِرٌِب ِمنْ   آِل أَْعَوَجا نََجْوَت َولَْم ٌَْمنُْن َعلَ
 .(2)ألن أعوج فٌهم فرس مشهَور، فلذلن لال: آل أعوج"

من )األول(، وهو الرجوع، كؤنّه ٌإول إلٌن، وكان فً األصل همزتان والثانً: أن أصلها 
 .(1)فعّوضت من إحداهما مّد وتخفٌؾ. لاله الثعلبً
 .(ٓٔ)اللؽة ، وجمهور المفسرٌن وأهل(5)والراجح هو المول األول، وبه لال الكسابً

 : (ٔٔ) ، على وجهٌن«فِْرَعْونَ »: فً كلمة واختلؾ 
 أحدهما:أنه اسم ذلن الملن بعٌنه. 

، مثل كسرى للفرس ولٌصر (ٕٔ)والثانً:أنه لمب، ٌطلك على كل ملن من ملون العمالمة
 موسى: لابوس فً لول أهل الكتاب.  «فرعون»للروم والنجاشً للحبشة، وأن اسم 

، وٌكنى أبا مرة وهو من بنً عملٌك (ٖٔ)"الولٌد بن مصعب بن الرٌان"ولٌل أن اسمه:  

  .(ٗٔ)بن الوذ بن إرم بن سام بن نوح علٌه السبلم
وكل من ولى المبط ومصر فهو فرعون وكان فارسٌا من أهل "ولال السهٌلً:

  ".(٘ٔ)اصطخر

                                                             

 .1ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 و)أول( فً لسان العرب . ( انظر: مادة )أهل(ٕ)
 .2ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
(لم أجد البٌت ولم أعرؾ لابله، ولوله : " ٌكن ألدنى " ٌعنً للدانً المرٌب الحاضر ، ٌصلن حباله بالمودة ، ٗ)

 ، أما الؽابب فمد تمطعت حباله . وتلن شٌمهن ، أستؽفر هللا بل شٌمة أبناء أبٌنا آدم .
األنبٌاِء صلوات َّللاَّ علٌهم من كان على دٌنهم، وكذلن لولنا: صلى َّللاَّ على دمحم وآله:  ( لال الزجاج:" آلُ ٘)

 [.ٖٓٔ/ٔمعنى آله من اتبعه من أهل بٌته وؼٌرهم".]معانً المرآن:
بِذ(: المشً الخفٌؾ، )التمرٌب(: ضرب من السٌر ٌمارب ٙ) (فً "الدٌوان": )خرجت( بدل )نجوت( ومعنى )الرَّ

، "دٌوان الفرزدق" ٕٓٔ/ ٔ)أعوج(: فرس مشهور. ورد البٌت فً "سر صناعة األعراب" ٌمارب فٌه الخطو، 
ٔ /ٔٔ2. 
 .ٕ٘ٙ/ ٔ، ومعانً المرآن" لؤلخفش 5ٕٗ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: 2)
 .2٘ٔ - 2ٗٔ/ ٔ، "اللسان" )أول( ٔٙٔ/ ٔ. وانظر: "مماٌٌس اللؽة" )أول( 5ٔٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 1)
، وتفسٌر 5ٔٗ/ٕ، والتفسٌر البسٌط: 2٘ٔ - 2ٗٔ/ ٔ، واللسان:)أول( ٔٙٔ/ ٔؽة:)أول( (انظر: مماٌٌس الل5)

 .1ٖٔ/ٔالراؼب األصفهانً: 
، وتفسٌر 1ٖٗ-1ٖٖ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: 5ٖٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 5ٔٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)

 .1ٖٔ/ٔالراؼب األصفهانً: 
 .1ٖٗ-1ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
ال بعض أهل اللؽة: "فرعون بلؽة المبط، وهو التمساح، وٌمال: تفرعن الرجل إذا تشبه بفرعون فً سوء ( لٕٔ)

 [.25ٕ/ٔ، والكشاؾ: 22ٕٔ/ٙ، وانظر: الصحاح)فرعن(:5ٗٗ/ٕأفعاله".]التفسٌر البسٌط: 
 .5ٔٔ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً:1ٖ/ٕ(:ص111( لاله ابن إسحاق، انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 ، والمول لوهب.1ٖٖ/ٔتفسٌر المرطبً: ( انظر: ٗٔ)
 .1ٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٘ٔ)
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  .(ٔ)"ال ٌعرؾ لفرعون تفسٌر بالعربٌة:"لال المسعودي
  .(ٕ)"هذا العلم أعجمً؛ ولذلن لم ٌصرؾ «فرعون»أن  وعندي"ولال ابن سٌده: 
لمب الولٌد بن مصعب ملن مصر وكل عات فرعون والعتاة  :«فرعون»" :ولال الجوهري

 . (ٖ)"الفراعنة ولد تفرعن وهو ذو فرعنة أي دهاء ونكر
، وفً (ٗ)": "الِكْبر والتجبُّر، والفرعنة مصدر فرعون، وٌمال: فرعون أًٌضا«الفرعنة»و

فً موضع خفض إال أنه ال ٌنصرؾ  «فرعون»و ،(٘)الحدٌث "أخذنا فرعون هذه األمة"
  .(ٙ)لعجمته
فً سٌاق حدٌثه عن نسب موسى  "تارٌخ األمم والملون"ولال اإلمام الطبري فً كتابه:  

وأما ابن إسحاق فإنه لال فٌما حدثنا ابن حمٌد لال: حدثنا "بن عمران علٌه السبلم وأخباره: 
عن ابن إسحاق لال: لبض هللا ٌوسؾ، وهلن الملن الذي كان معه الرٌان بن الولٌد، سلمة، 

وتوارث الفراعنة من العمالٌك ملن مصر، فنشر هللا بها بنً إسرابٌل، ولبر ٌوسؾ حٌن لبض 
كما ذكر لً فً صندوق من مرمر فً ناحٌة من النٌل فً جوؾ الماء، فلم ٌزل بنو إسرابٌل 

                                                             

 .11ٔ/ٔ، وفتح المدٌر الجامع: 5ٖٓ/ٔ( نمبل عن: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .1ٖٗ: ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
ؽة: ( انظر: مختار الصحاح: مادة)فرعن(، وانظر المعنى فً : صحاح العربٌة والمحٌط فً اللؽة، وتهذٌب اللٖ)
 ؽة: مادة)فرعن(.الل
 .11ٔ/ٔ(انظر: فتح المدٌر: ٗ)
ٌَْدةَ، َعْن أَبِ ٘) ثََنا َشِرٌٌن، َعْن أَبًِ إِْسَحاَق، َعْن أَبًِ عُبَ ثَنَا أَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر، َحدَّ ٌِه، َلاَل: ( جاء فً مسند احمد: دَّ

ٌُْت أَبَا َجْهٍل َولَْد ُجِرَح، َولُِطعَْت ِرْجلُهُ . لَاَل: َفَجعَ  َ ٌْبًا )أَت ٌِْفً، فبََل ٌَْعَمُل فٌِِه َش لٌَِل ِلَشِرٌٍن: فًِ  -( ْٔلُت أَْضِربُهُ بَِس
ٌِْفِه ؟ لَاَل: نَعَْم  ٌُْت -اْلَحِدٌِث: َوَكاَن ٌَذُبُّ بَِس َ ٌْفَهُ، فََضَرْبتُهُ بِِه، َحتَّى لَتَْلتُهُ . لَاَل: ثُمَّ أَت ، َلاَل: فَلَْم أََزْل َحتَّى أََخْذُت َس

ٌِْه َوَسلََّم، فَمُْلُت: لَْد لُتَِل أَبُو َجْهٍل النَّبِ  ٌْتَهُ ؟ " -َوُربََّما لَاَل شَِرٌٌن: لَْد لَتَْلُت أَبَا َجْهٍل  -ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ َ ،لَاَل: " أَْنَت َرأ
ٌِْن ؟ لُْلُت: نَعَْم ) تَ ِ " َمرَّ ٌِْه " . فَذََهَب، فَؤَتَاهُ، َولَْد َؼٌََّرِت  ( . لَاَل: " فَاْذَهْب َحتَّىٔلُْلُت: نَعَْم . لَاَل: " آَّللَّ أَْنُظَر إِلَ

ٌْبًا، فَؤََمَر بِِه َوبِؤَْصَحابِِه، فَسُِحبُوا َحتَّى أُْلمُوا فًِ اْلمَِلٌِب، لَاَل: َوأُتْبَِع أَْهُل  اْلمَِلٌِب لَْعنَةً . َولَاَل: " َكاَن الشَّْمُس ِمْنهُ َش
لم ٌسمع من أبٌه،  -وهو ابن عبد هللا بن مسعود-. إسناده ضعٌؾ النمطاعه، أبو عبٌدة " ةِ َهذَا فِْرَعْوَن َهِذِه اأْلُمَّ 

ولضعؾ شرٌن، وهو ابن عبد هللا النخعً، وبمٌة رجاله ثمات رجال الشٌخٌن. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد 
 .هللا السبٌعً

من طرق عن شرٌن، بهذا  ٕٙ/5" ( ، والبٌهمً فً "السنن1ٗٙ5( و )1ٗٙ1وأخرجه الطبرانً فً "الكبٌر" )
 .اإلسناد

( ، والبٌهمً 1ٗ2ٔ( و )1ٗ2ٓ( ، والطبرانً فً "الكبٌر" )ٖٕٙ٘( ، وأبو ٌعلى )2ٓ5ٕوأخرجه أبو داود )
 .من طرق عن أبً إسحاق، به 11، 12/ٖفً "الدالبل" 

من طرٌك الجراح  5/5ٕ( ، والبٌهمً فً "السنن" 1ٗ2٘( ، والطبرانً فً "الكبٌر" )1ٕٖوأخرجه الطٌالسً )
( "زوابد" من طرٌك 22٘ٔ( من طرٌك زٌد بن أبً أنٌسة، والبزار )1ٗ2ٗبن ملٌح والد وكٌع، والطبرانً )

أبً األحوص، ثبلثتهم عن أبً إسحاق، عن عمرو بن مٌمون، عن ابن مسعود. لال البٌهمً: كذا لال: عن 
أبٌه. ولال الدارلطنً لطنً فً "العلل" عمرو بن مٌمون، والمحفوظ: عن أبً إسحاق، عن أبً عبٌدة، عن 

 .: وأبو عبٌدة أصح5ٕ٘/٘
( من طرٌك أبً بكر الهذلً، عن أبً 1ٗ2ٙ( "زوابد"، والطبرانً فً "الكبٌر" )22ٗٔوأخرجه البزار )

الملٌح، عن عبد الرحمن بن عبد هللا، عن ابن مسعود. لال البزار: ال نعلم روى أبو الملٌح عن عبد الرحمن، عن 
  .إال هذا أبٌه

، ولال: رواه كله أحمد، والبزار باختصار، وهو من رواٌة أبً عبٌدة، 25-21/ٙوأورده الهٌثمً فً "المجمع" 
 .عن أبٌه، ولم ٌسمع منه، وبمٌة رجال أحمد رجال الصحٌح

( من 5ٖٙٔولال أٌضاً: رواه الطبرانً والبزار، وفٌه أبو بكر الهذلً، وهو ضعٌؾ. ولد أخرج البخاري )
وأخرج أٌضاً  .ٌث ابن مسعود أنه أتى أبا جهل وبه رمك ٌوم بدر، فمال أبو جهل: هْل أْعمد ِمن رجل لتلتموهحد
( من حدٌث أنس أنه انطلك ابن مسعود فوجد أبا جهل لد ضربه ابنا عفراء حتى برد. لال: 5ٖٖٙ( و )5ٕٖٙ)

تمدمت لصة ممتل أبً جهل من حدٌث عبد ولد  .أأنت أبو جهل؟ لال: وهل فوق رجل لتله لومه. أو لال: لتلتموه
( ٕٙٗٗ( و )1ٓٓٗ( و )1ٖ٘ٙ( و )1ٕٖ٘( وانظر األحادٌث اآلتٌة باألرلام )2ٖٙٔالرحمن بن عوؾ برلم )

 (.2ٕٗٗو )
 .1ٖٗ-1ٖٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
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هم على بماٌا دٌنهم مما كان ٌوسؾ وٌعموب وإسحاق وإبراهٌم شرعوا تحت أٌدي الفراعنة و
فٌهم من اإلسبلم، متمسكٌن به، حتى كان فرعون موسى الذي بعثه هللا إلٌه، ولم ٌكن منهم 

فٌما  -فرعون أعتى منه على هللا وال أعظم لواًل وال أطول عمًرا فً ملكه منه، وكان اسمه 
م ٌكن من الفراعنة فرعون أشد ؼلظة، وال ألسى للبًا، وال الولٌد بن مصعب، ول -ذكروا لً 

أسوأ ملًكا لبنً إسرابٌل منه، ٌعذبهم فٌجعلهم خدًما وخواًل، وصنَّفهم فً أعماله؛ فِصنؾ ٌبنون، 
وصنؾ ٌحرثون، وصنؾ ٌزرعون له، فهم فً أعماله، ومن لم ٌكن منهم فً صنعة له من 

[. وفٌهم مع ذلن بماٌا من 5ٗالبمرة: ]{  سُوَء اْلعَذَابِ  } :عمله فعلٌه الجزٌة، فساَمهم كما لال هللا
أمر دٌنهم ال ٌرٌدون فراله، ولد استنكح منهم امرأة ٌمال لها: آسٌة بنت مزاحٍم، من خٌار النساء 
المعدودات، فعمر فٌهم وهم تحت ٌدٌه عمًرا طوٌبًل ٌسومهم سوء العذاب، فلما أراد هللا أن ٌفرج 

ًَ الرسالةعنهم وبلػ موسى   .(ٔ)"علٌه السبلم األشد، أُعِط
علم جنس لملن مصر فً المدٌم، أي: لبل أن ٌملكها  :«فرعون»لال ابن عاشور: "و  

الٌونان، وهو اسم من لؽة المبط، لٌل: أصله فً المبطٌة فاراه، ولعل الهاء فٌه مبدلة عن العٌن، 
ٌعبدون الشمس، فجعلوا ملن مصر  فإن رع اسم الشمس، فمعنى فاراه نور الشمس؛ ألنهم كانوا

بمنزلة نور الشمس؛ ألنه ٌصلح الناس، نمل هذا االسم عنهم فً كتب الٌهود، وانتمل عنهم إلى 
العربٌة، ولعله مما أدخله اإلسبلم، وهذا االسم نظٌر كسرى لملن ملون الفرس المدماء، ولٌصر 

بَّع لملن ملون الٌمن، وخان لملن لملن الروم، ونمروذ لملن كنعان، والنجاشً لملن الحبشة، وتُ 
الترن، واسم فرعون الذي أرسل موسى إلٌه: منفطاح الثانً، أحد ملون العابلة التاسعة عشرة 

لبل  5ٔٗٔمن العاببلت التً ملكت مصر، على ترتٌب المإرخٌن من اإلفرنج، وذلن فً سنة 
 .(ٕ)مٌبلد المسٌح"

حت تستخدم استخداًما شابعًا فً العصور ربما لد أصب «فرعون»فٌمكن المول: أن كلمة   

الحدٌثة كلمب للحاكم فً مصر المدٌمة ألسباب ترجع إلى المٌول العمابدٌة ومحاوالت التفسٌر 
التوراتٌة من زاوٌة واحدة، على أن التحمٌك اللؽوي للفظة ٌظل بعًٌدا كل البعد عن حمٌمة تلمب 

 الحكام المصرٌٌن بهذا اللمب.
 .(ٖ)"ٌذٌمونكم أشد العذاب ، أي:"[ُٙمونَكُْم ُسوَء اْلعَذَاِب{ ]إبراهٌم : }ٌَسُولوله تعالى: 
 :(ٗ) ، على وجوه[ٙ]إبراهٌم : واختلؾ أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى: }ٌَسُوُمونَكُْم{ 

 أحدها: لٌل معناه: ٌذٌمونكم وٌلزمونكم إٌاه.
خسؾ إذا أواله إٌاها، لال عمرو بن ، كما ٌمال سامه خطة (٘)الثانً: ٌولونكم، لاله أبو عبٌدة

 :  (ٙ)كلثوم
َنا أَْن نُِمرَّ             إِذَا َما اْلَمْلُن َساَم النَّاُس َخْسفًا  ٌْ   فٌِنَا الذُّلَّ  أَبَ

 الثالث:أن معناه : ٌدٌمون عذابكم، والسوم: الدوام، كما ٌمال : سابمة الؽنم من إدامتها الرعً.
ُمونَكُُم ا  .(2)ألعمال الشَّالَّة. لاله الواحديالرابع: ٌَُجّشِ

الخامس: ٌزٌدونكم على سوء العذاب ، ومنه مساومة البٌع ، إنما هو أن ٌزٌد البابُع المشترَي و
 .(1)على ثمٍن ، وٌزٌد المشتري على ثمٍن ، وهذا لول المفضل

                                                             

ألفكار الدولٌة، (تارٌخ األمم والملون، أبو جعفر دمحم بن جرٌر الطبري، اعتنى به: أبو صهٌب الكرمً، بٌت أ)
 .ٖٓٔ)دون رلم الطبعة وتارٌخها مجلد واحد ضخم(، ص

 .2ٕٗ/ٔٔو ٖ٘/5التحرٌر والتنوٌر:   (ٕ)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٔٔ/ٔ، والنكت والعٌون: 1ٕ٘/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: 1ٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .1ٗلتٌبة ص ، "تفسٌر الؽرٌب" البن ٓٗ/ ٔ(أنظر: مجاز المرآن" ٘)
. ٖ٘ٙشرح المصابد العشر  21ٙ،و شرح المصابد التسع  ٕ٘ٗ(شرح المصابد السبع الطوال الجاهلٌات : ٙ)

 الخسؾ : الظلم والنمصان.
 .5ٗٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: 2)
 .2ٕ٘ٔ/ ٗ، "اللسان" )سوم( ٓٓٙٔ/ ٕ( أنظر: تهذٌب اللؽة" )سام( 1)
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وجمٌع المعانً تحتمله اللفظ، إذ أن المراد بموله} ٌسومونكم{، أي: ٌوردونكم،  
 : (ٕ)، كما لال الشاعر(ٔ)ذٌمونكم، وٌولونكم، ٌمال منه: سامه خطة ضٌم، إذا أواله ذلن وأذالهوٌ

 إن سٌم خسفا ، وجهه تربدا 
 وجهان: ، [ٙ]إبراهٌم : }سُوَء اْلعَذَاِب{ وفً لوله تعالى: 

 .(ٖ)أحدهما: ما ساءهم من العذاب
 . (٘)وآخرون (ٗ)والثانً: أشد العذاب.  لاله الزجاج

هو المول األول، ألنه لو كان الثانً صحٌحا لمٌل: أسوأ العذاب. وهللا تعالى  :واأللرب 
 أعلم.
 الذي كانوا ٌسومونهم لوالن: «العذاب»وفً  

أحدهما: أن فرعون كان ٌعذبهم بجعلهم خدما وخوال، واستخدم بعضهم فً أعماله، ومن لم ٌكن 
 .(2). واختاره الثعلبً(ٙ)منهم فً صنعة، فعلٌه الجزٌة. لاله ابن إسحاق

الثانً: ولٌل أن فرعون:"جعلهم فً األعمال المذرة ، وجعل ٌمتل أبناءهم ، وٌستحًٌ نساءهم". 
 .(1)السدي وهذا لول
 .(5)"وٌذّبِحون أبناءكم الذكور ، أي:"[ٙ}َوٌُذَبُِّحوَن أَْبنَاَءكُْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

أربعمابة سنة فمالت له الكهنة. سٌولد العام بمصر ؼبلم إن فرعون ملكهم لال أبو العالٌة: " 
ٌكون هبلكن على ٌدٌه، فبعث فً أهل مصر نساء لوابل فإذا ولدت امرأة ؼبلما أتى به فرعون 

 .(ٓٔ)"فمتله وٌستحًٌ الجواري
 ، على لولٌن:[ٙ}َوٌُذَبُِّحوَن أَْبنَاَءكُْم{ ]إبراهٌم :  :واختلؾ فً لوله تعالى 

، (ٔٔ)ابن عباسوهذا لول  األطفال الذكورمن أبنابكم دون البالؽٌن. أحدهما: ٌذبحون
 .(٘ٔ)، وابن إسحاق(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)، والربٌع(ٕٔ)ومجاهد

لما كانوا كذلن، واستدل  «أبناء»، وسموا (ٙٔ)الرجال دون األطفال :والثانً: ولٌل: ٌعنً
هذا المابل بموله }نَِساَءكُم{، فمالوا: بؤن" المذبحٌن لو كانوا هم األطفال ، لوجب أن ٌكون 

 .(2ٔ)المستحٌون هم الصباٌا"

                                                             

 .ٓٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
، الخسؾ : الظلم واإلذالل والهوان ، ٓٗ/ٕأتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: ( لم ٕ)

وهً شر ما ٌنزل باإلنسان ، وألبح ما ٌنزله أخ بؤخٌه اإلنسان . وتربد وجهه : تلون من الؽضب وتؽٌر ، كؤنما 
 تسود منه مواضع . ولوله : " وجهه " فاعل ممدم ، أي تربد وجهه .

 .ٓٗ/!ٔ، والمحرر الوجٌز: ٓٗ/ٕأنظر: تفسٌر الطبري: ( ٖ)
. لال الزجاج: "وإن كان العذاب كله سوًءا، فإنما نُكَر فً هذا الموضع ألنه ٖٓٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٗ)

، فلذلن لٌل سوَء العذاب، أي ما ٌبلػ فً اإلساَءة ما ال ؼاٌة بعده". ًٌّ  أبلػ ما ٌعامل به َمْرِع
، 2ٔٔ/ ٔأ، و"تفسٌر أبً اللٌث"  2ٓ/ ٔ، وانظر: "تفسٌر الثعلبً" ٖٓٔ/ ًٔ المرآن" للزجاج ( أنظر: معان٘)

 .2٘، و"العمدة فً ؼرٌب المرآن" لمكً ص 2ٔٔ
 .ٓٗ/ٕ(:ص115( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .5ٔٔ/ٔ(أنظر: تفسٌر الثعلبً: 2)
 .ٔٗ/ٕ(:ص15ٓ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٗ/ٕ(:ص15ٖوالطبري) ،٘٘٘ٔ/٘(:ص15ٔ٘و) ،ٙٓٔ/ٔ(:ص٘ٓ٘بن أبً حاتم)( أخرجه آٔ)
 .ٖٗ-ٕٗ/ٕ(:ص15ٕ(، و)15ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .٘ٗ-ٗٗ/ٕ(:ص152( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٗ/ٕ(:ص15ٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٗٗ-ٖٗ/ٕ(:ص15٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٗٗ/ٕ(:ص15ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .1ٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙٔ)
 .2ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 2ٔ)



ٕٓٓ 
 

مع خروجهم من تؤوٌل أهل التؤوٌل من  -لال الطبري:" ولد أؼفل لابلو هذه الممالة  
انوا إنما ٌمتلون الرجال وٌتركون النساء ، لم موضع الصواب. ]و[ لو ك -الصحابة والتابعٌن 

ٌكن بؤم موسى حاجة إلى إلماء موسى فً الٌم ، أو لو أن موسى كان رجبل لم تجعله أمه فً 
 .(ٔ)التابوت"
ولٌل: "كان ذبحهم لؤلبناء استخدامهم فً األعمال المذرة الجارٌة مجرى أعظم  الثالث: "

الذبحٌن المتل ، واإلهانة ، لال : وعلى ذلن لوله تعالى : }إِنَّ ِفْرَعْوَن َعبَل فًِ اأْلَْرِض َوَجعََل 
أَْهلََها ِشًٌَعا ٌَْستَْضِعُؾ َطاِبفَةً ِمْنُهْم{"
جه من التكلؾ، وإن كان . وال ٌخفى على ما فً هذا الو(ٕ)

 المعنى صحٌحا. 
على ظاهره، وٌدل على هذا المعنى، عملٌة  «األبناء» والمول األول أصح، حمبل للفظ  

فً التابوت حال صؽره، كما أنه كان ٌتعذر لتل جمٌع الرجال على  -علٌه السبلم-إلماء موسى 
م فً الصنابع الشالة، وهذا لول كثرتهم، ومن جهة أخرى أنهم كانوا محتاجٌن إلٌهم فً استعماله

 عامة أهل التفسٌر، وهللا أعلم.
أن األبناء هم األطفال الذكور، والنساء هم  :والصحٌح من التؤوٌل لال ابن عطٌة:" 

 .(ٖ)بالمبال" «النساء»األطفال اإلناث، وعبر عنهن باسم 
ٌل: جمع على تمدٌر أنهن ٌكن نساء، ول «نساء»لال الواحدي:" ولٌل: سمى البنات  

الكبار والصؽار بلفظ النساء، ألنهم كانوا ٌستبمون جمٌع اإلناث، فجرى اللفظ على التؽلٌب كما 
 .(ٗ)ٌطلك الرجال على الذكور وإن كان فٌهم صؽار"

كان من شؤن فرعون أنه رأى رإٌا فً منامه أن نارا ألبلت من بٌت الممدس  لال السدي:"
ط وتركت بنً إسرابٌل، وأحرلت بٌوت مصر، حتى اشتملت على بٌوت مصر فؤحرلت المب

وأما المافة: فهم العافة. وأما الحازة: فهم الذٌن ٌزجرون  -فدعا السحرة والكهنة والمافة والحازة

فسؤلهم عن رإٌاه فمالوا له: ٌخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرابٌل منه ٌعنً بٌت  -الطٌر
بنً إسرابٌل أن ال ٌولد ؼبلم إال ذبحوه وال الممدس رجل ٌكون على وجهه هبلن مصر، فؤمر 

ٌولد لهم جارٌة إال تركت، ولال للمبط: انظروا مملوكٌكم الذٌن ٌعملون خارجا فؤدخلوهم واجعلوا 
بنً إسرابٌل ٌلون تلن األعمال المذرة. فجعل بنً إسرابٌل فً أعمال ؼلمانهم. فجعل ال ٌولد 

ؽٌر، ولذؾ هللا فً مشٌخة بنً إسرابٌل الموت لبنً إسرابٌل مولود إال ذبح، فبل ٌكبر الص
فؤسرع فٌهم، فدخل رإوس المبط على فرعون فكلموه فمالوا: إن هإالء الموم لد ولع فٌهم الموت 
فٌوشن أن ٌمع العمل على ؼلماننا بذبح أبنابهم فبل ٌبلػ الصؽار فٌفنى الكبار، فلو أنن كنت تبمً 

  .(٘)"ا سنةمن أوالدهم؟ فؤمر أن ٌذبحوا سنة وٌتركو
 .(ٙ)والمعنى متمارب ،ولٌل ؼٌر هذا

وٌستبمون نساءكم للخدمة  ، أي:"[ٙ}َوٌَْستَْحٌُوَن نَِساَءكُْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(2)"واالمتهان
 . (1)البنات" :لال ابن أبً حاتم: "ٌعنً 
 .(5)لال الصابونً: أي:" ٌستبمون اإلناث على لٌد الحٌاة للخدمة" 
 .(ٔ)الطبري: أي:" ٌستبمونهن فبل ٌمتلونهن"لال  

                                                             

 .2ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .1ٙٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕ)
 . ٔٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .٘ٓ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 . ٙٓٔ/ٔ(:صٙٓ٘تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم:1)
 .5ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)



ٕٓٔ 
 

 .(ٕ)وٌستبمون البنات إذالال لكم حتى ٌنمرض شعبكم من الببلد"لال المراؼً: أي: " 
: "التلوا شٌوخ المشركٌن -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الواحدي:" ٌَْستَْبمُونهن ، وال ٌمتلونهن، ومنه لوله  

 .(ٗ)"(ٖ)واستحٌوا شرخهم"
ٌستبمون نساءكم؛ ألنه إذا ذهب الرجال، وبمٌت النساء ذّل  :أي عثٌمٌن:"لال ابن  

الشعب، وانكسرت شوكته؛ ألن النساء لٌس عندهن من ٌدافع، وٌبمٌن خدماً آلل فرعون؛ وهذا. 
والعٌاذ باهلل. من أعظم ما ٌكون من اإلذالل؛ ومع هذا أنجاهم هللا تعالى من آل فرعون، وأورثهم 

( 1٘( َوكُنُوٍز َوَممَاٍم َكِرٌٍم )2٘ما لال تعالى: }فَؤَْخَرْجَناهُْم ِمْن َجنَّاٍت َوعٌُُوٍن )دٌار آل فرعون، ك
ولال تعالى: }َكْم تََركُوا ِمْن َجنَّاٍت  ،[5٘ - 2٘({ ]الشعراء : 5َ٘كذَِلَن َوأَْوَرثْنَاَها َبنًِ إِْسَرابٌَِل )

( َكذَِلَن َوأَْوَرثَْناَها لَْوًما 2َٕونَْعَمٍة َكانُوا فٌَِها فَاِكِهٌَن )( ٕٙ( َوُزُروعٍ َوَمَماٍم َكِرٌٍم )َٕ٘وعٌُُوٍن )
 .٘()وهم بنو إسرابٌل" ،[1ٕ - ٕ٘({ ]الدخان : 1ٕآَخِرٌَن )
 . (ٙ)ولال ابن جرٌج:" ٌسترلون نساءكم" 
 .(2):" ذلن تؤوٌل ؼٌر موجود فً لؽة عربٌة وال أعجمٌة"وضعّفه الطبري لاببل 

 فإن لٌل: فما فً استحٌاء النساء من سوء العذاب؟  لال الواحدي:"
لٌل: إن استحٌاء النساء على ما كانوا ٌعملون بهن أشد فً المحنة من لتلهن، ألنهن 

 .(1)ٌستعبدن وٌنكحن على االسترلاق، واالستبماء لئلذالل استبماء محنة"
وفً ذلكم الببلء  ، أي:"[ٙ]إبراهٌم : }َوفًِ ذَِلكُْم بَبَلٌء ِمْن َربِّكُْم َعِظٌٌم{ لوله تعالى: 

 .(5)"واإلنجاء اختبار لكم من ربكم عظٌم
أي : نعمة عظٌمة منه علٌكم فً ذلن ، أنتم عاجزون عن المٌام  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)"بشكرها
 .(ٔٔ)فً سومهم إٌاكم سوء العذاب محنة عظٌمة" :لال البؽوي: " أي 

 :وفً إنجابكم من آل فرعون ابتبلء من هللا عّز وجل عظٌم. أي :أي لال ابن عثٌمٌن:" 
 .(ٕٔ)اختبار عظٌم.؛ لٌعلم من ٌشكر منكم، ومن ال ٌشكر"

فٌما ذكر من العذاب المهٌن من الذبح واالستحٌاء، محنة واختباٌر  :لال الصابونً:" أي 
عظٌم لكم من جهته تعالى بتسلٌطهم علٌكم لٌتمٌز البرُّ من الفاجر"
(ٖٔ). 

كما لال  ،وفً ذلكم العذاب والتنجٌة منه امتحان عظٌم من ربكم :أي لال المراؼً:" 
ٌِْر{، ولوله : }من ربكم{ : أي ّرِ َواْلَخ من جهته تعالى بتسلٌطهم علٌكم ،  :تعالى : }َوَنْبلُوكُْم بِالشَّ

 .(ٔ)وبعث موسى وتوفٌمه لخبلصكم"
                                                                                                                                                                              

 .ٙٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
كتاب  2ٕٓٙ(أخرجه أبو داود عن سمرة بن جندب، وفٌه )استبموا( بدل )استحٌوا( انظر: "سنن أبً داود" ٖ)

( أبواب )السٌر( باب )ما جاء فً النزول عن الحكم( وفٌه: 1ٖ٘ٔوالترمذي ))الجهاد(، باب )فً لتل النساء(، 
 الشرخ: الؽلمان الذٌن لم ٌنبتوا. لال الترمذي: هذا حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب. عارضه األحوزي.

. ورمز السٌوطً له بالصحة فً "الجامع الصؽٌر". انظر: "فٌض ٕٓ، ٕٔ/ ٘وأخرجه أحمد فً "مسنده" 
 .2ٙ/ ٕع" المدٌر شرح الجام

 .ٗٓ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .2ٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٙٗ/ٕ(:ص151( أخرجه الطبري)ٙ)
. ثم لال:" وذلن أن االستحٌاء إنما هو استفعال من الحٌاة  نظٌر " االستبماء " من " 2ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري:2)

 اق بمعزل".البماء " ، و " االستسماء " من " السمً " . وهو من معنى االسترل
 .٘ٓ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: 1)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .25ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 .2ٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .5ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
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بِّكُْم عَ   ن رَّ ِظٌٌم{ دلٌل على أن الخٌر والشّر من هللا تعالى ، لال أبو حٌان:"وفً لوله : }ِمّ
بمعنى أنه خالمهما، وفٌه رد على النصارى ومن لال بمولهم : إن الخٌر من هللا والشّر من 
الشٌطان.. وكونه عظٌماً هو بالنسبة للمخاطب والسامع، ال بالنسبة إلى هللا تعالى ، ألنه ٌستحٌل 

 .(ٕ)علٌه اتصافه باالستعظام"
 : ثبلثة وجوه، [ٙ]إبراهٌم : لوله تعالى:} بَبلٌء {وفً  

 .(ٗ)لول جمهور أهل التفسٌر، وهو (ٖ)لاله ابن كاملواالمتحان.  اختبارأحدها: أن معناه: 
 .(٘): شدة البلٌة ، ذكره ابن عٌسىالثانً: 

، (2)والحسن ،(ٙ)والثانً: أن معناه: نعمة، أي: نعمة من ربكم عظٌمة. روي ذلن عن ابن عباس
 .(ٔٔ)وابن جرٌج ،(ٓٔ)ومجاهد ،(5)والسدي ،(1)وأبً مالن
"}َوفًِ ذَِلكُْم بَبَلٌء ِمْن َربِّكُْم{، راجع  ألنكبل المولٌن صحٌح، أن  -وهللا أعلم -والظاهر 

إلى األمرٌن: إلى المنحة التً هً اإلنجاء من آل فرعون الممتضٌة للشكر ، وإلى المحنة التً 
 .(ٕٔ)هً ذبحهم واستحٌاإهم للنساء الممتضٌة للصبر"

ٌختبر ٌكون بمعنى النعمة وبمعنى الشدة ، فاهلل تعالى لد  :«الببلء»ـولال البؽوي:" ف 
}ونبلوكم بالشر والخٌر فتنة"{]  هللا تعالى: ولال ،على النعمة بالشكر، وعلى الشدة بالصبر

 .(ٖٔ)["ٖ٘األنبٌاء:
 .(ٗٔ)فً الخٌر والشر" «اْلبَبلءُ »وٌكون  ولال ابن عطٌة:" 
ولال الواحدي:" والذي فً هذه اآلٌة ٌحتمل الوجٌهن، فإن حملته على الشدة، كان معناه:  
 .(٘ٔ)البنات للخدمة وذبح البنٌن ببلء ومحنة" فً أستحٌاء
محنة إن أشٌر بذلكم إلى صنع "} َوفِى ذَاِلكُم بَبلٌء {،أي: ولال النسفً: فً تفسٌر لوله 

 .(ٙٔ)فرعون ، ونعمة إن أشٌر به إلى االنتجاء"

، على [ٙ]إبراهٌم : اإلشارة فً لوله تعالى:} َوفًِ ذِلكُْم{ عواختلؾ أهل التفسٌر فً مرج 
 :(2ٔ)ثبلثة أوجه

امتحان  :معناه ،«بَبلءٌ »أحدها: إشارة إلى جملة األمر، إذ هو خبر فهو كمفرد حاضر، و
 واختبار، وٌكون اْلبَبلُء فً الخٌر والشر.

الثانً: اإلشارة بـ}ذِلكُْم{، إلى التنجٌة من بنً إسرابٌل، فٌكون اْلبَبلُء على هذا فً الخٌر، أي 
 لٌكم.وفً تنجٌتكم نعمة من هللا ع

                                                                                                                                                                              

 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٗٙٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٕ)
 .ٖٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٗ/ٕتفسٌر الطبري:  ( انظر:ٗ)
 .ٖٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٙٓٔ/ٔ(:ص2ٓ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٗ/ٕ(:ص155( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٙٓٔ/ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (1)
 .1ٗ/ٕ(:ص5ٓٓ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٗ-1ٗ/ٕ(:ص5ٕٓ(، و)5ٓٔتفسٌر الطبري)( أنظر: ٓٔ)
 .5ٗ/ٕ(:ص5ٖٓ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً:ٕٔ)
 .5ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٗٔ)
 .2ٓ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٘ٔ)
 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 2ٔ)
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وفً الذبح مكروه  :فً الشر، والمعنى -هنا- «اْلبَبلءُ »والثالث: اإلشارة إلى الذبح ونحوه، و
 وامتحان.
 ، ألن)الببلء( ٌكون فً الخٌر والشر. وهللا أعلم.(ٔ)ولد رجح الجمهور المول األول 
فً كبلم العرب: االختبار واالمتحان، ثم ٌستعمل فً الخٌر والشر،  «الببلء»وأصل  

ألن االمتحان واالختبار لد ٌكون بالخٌر كما ٌكون بالشر، كما لال ربنا جل ثناإه : }َوبَلَْوَناهُْم 
جل ذكره  [، ٌمول : اختبرناهم، وكما لال1ٙٔبِاْلَحَسنَاِت َوالسٌَِّّبَاِت لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{ ]األعراؾ : 

ٌِْر فِتْنَةً{ ]األنبٌاء :  [. ثم تسمً العرب الخٌر " ببلء " والشر " ببلء " ٖ٘: } َونَْبلُوكُْم بِالشَّّرِ َواْلَخ
. ؼٌر أن األكثر فً الشر أن ٌمال : " بلوته أبلوه ببلء "، وفً الخٌر : " أبلٌته أبلٌه إببلء وببلء 

 :(ٕ)"، ومن ذلن لول زهٌر بن أبً سلمى 
 هللا باإلحسان ما فعبل بكم        وأببلهما خٌر الببلء الذي ٌبلو  جزى

 .(ٖ)فجمع بٌن اللؽتٌن، ألنه أراد : فؤنعم هللا علٌهما خٌر النعم التً ٌختبر بها عباده
حث لنا على تذكر نعمه ومراعاتها واحدة واحدة ، وتجدٌد لال الراؼب: وفً هذه اآلٌة"  

 .(ٗ)الشكر لكل منها"
البٌضاوي: " وفً اآلٌة تنبٌه على أن ما ٌصٌب العبد من خٌر أو شر إختبار من ولال  

 .(٘)هللا تعالى، فعلٌه أن ٌشكر على مساره وٌصبر على مضاره لٌكون من خٌر المختبرٌن"
 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: تذكٌر هللا تعالى لبنً إسرابٌل نعمته علٌهم بإنجابهم من آل فرعون. -ٔ
اء من العدو نعمة كبٌرة ٌنعم هللا بها على العبد؛ ولهذا ذكرهم هللا بها فً ومنها: أن اإلنج -ٕ

 {.أَْنَجاكُمْ }لوله تعالى: 
ومنها: بٌان حنك آل فرعون على بنً إسرابٌل؛ ولٌل: إن هذا التمتٌل كان بعد بعثة  -ٖ

موسى؛ ألن فرعون لما جاءه موسى بالبٌنات لال: }التلوا أبناء الذٌن آمنوا معه 
[ ، ولال فً سورة األعراؾ: }سنمتل أبناءهم ونستحًٌ ٕ٘ا نساءهم{ ]ؼافر: واستحٌو

 [.2ٕٔاألعراؾ: ]نساءهم وإنا فولهم لاهرون{ 
وذكر بعض المإرخٌن أن هذا التمتٌل كان لبل بعثة موسى، أو لبل والدته؛ ألن 
لهم؛ الكهنة ذكروا لفرعون أنه سٌولد لبنً إسرابٌل ولد ٌكون هبلكن على ٌده؛ فجعل ٌمت

وعضدوا هذا المول بما أوحى هللا تعالى إلى أم موسى: }أن أرضعٌه فإذا خفت علٌه 
[ ؛ لكن هذه اآلٌة لٌست صرٌحة فٌما 2فؤلمٌه فً الٌم وال تخافً وال تحزنً{ ]المصص: 

ذكروا؛ ألنها لد تخاؾ علٌه إما من هذا الفعل العام الذي ٌمتَّل به األبناء، أو بسبب آخر، 
[ ال 5ٕٔؾ: }لالوا أوذٌنا من لبل أن تؤتٌنا ومن بعد ما جبتنا{ ]األعراؾ: وآٌة األعرا

لبل والدة موسى علٌه السبلم؛ ألن اإلٌذاء ال ٌدل  دلٌل فٌها صراحة على أن التمتٌل كان
على المتل، وألن فرعون لم ٌمل: سنمتل أبناءهم، ونستحًٌ نساءهم إال بعد أن أُرسل إلٌه 

ا لال موسى علٌه السبلم لمومه بعد ذلن: }استعٌنوا باهلل موسى علٌه السبلم، ولهذ
 [.1ٕٔاألعراؾ: ]واصبروا إن األرض هلل ٌورثها من ٌشاء من عباده{ 

ومنها: أن الرب سبحانه وتعالى له مطلك التصرؾ فً عباده بما ٌسوإهم، أو ٌسرهم؛  -ٗ
واإلنماذ منه؛ كله لموله تعالى: }من ربكم{ ٌعنً هذا العذاب الذي سامكم إٌاه آل فرعون، 

 من هللا عّز وجّل؛ فهو الذي بٌده الخٌر، ومنه كل شًء، وبٌده ملكوت كل شًء.
 المرآن

                                                             

 .1ٖ/ٔالمحٌط: ( انظر: البحر ٔ)
 ، ورواٌته " رأى هللا . . . فؤببلهما " . وهذا بٌت من لصٌدة من جٌد شعر زهٌر وخالصه . 5ٓٔ(دٌوانه : ٕ)
 
 .5ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .1ٙٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗ)
 .25/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
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 [9({ ]إبراهٌم : 9}َوإِْذ تَؤَذ َن َربُّكُْم لَبِْن َشَكْرتُْم ََلَِزٌَدن كُْم َولَبِْن َكفَْرتُْم إِن  َعذَابًِ لََشِدٌٌد )
 التفسٌر:

حٌن أعلم ربكم إعبلًما مإكًَّدا: لبن شكرتموه على نعمه لٌزٌدنكم من ولال لهم موسى: واذكروا 
 فضله، ولبن جحدتم نعمة هللا لٌعذبنَّكم عذابًا شدًٌدا.

ولال لهم موسى:  ، أي:"[2}َوإِْذ تَؤَذََّن َربُّكُْم َلبِْن َشَكْرتُْم أَلَِزٌَدنَّكُْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"ا مإكًَّدا: لبن شكرتموه على نعمه لٌزٌدنكم من فضلهواذكروا حٌن أعلم ربكم إعبلمً 

واذكر ٌا دمحم  :لٌل: هو من لول موسى لمومه. ولٌل هو من لول هللا، أي لال المرطبً:" 
 .(ٕ)"إذ لال ربن كذا
ٌمول جل ثناإه: واذكروا أًٌضا حٌن آذنكم َربُّكم: لبن شكرتم ربَّكم،  لال الطبري:" 

أمركم ونهاكم، ألزٌدنكم فً أٌادٌه عندكم ونعمِه علٌكم، على ما لد أعطاكم من فٌما  بطاعتكم إٌاه
 .(ٖ)"النجاة من آل فرعون والخبلص ِمْن عذابهم

أخبرهم موسى علٌه السبلم عن ربه عز وجل، أنهم إن شكروا النعمة،  لال الربٌع:" 
 .(ٗ)زادهم من فضله وأوسع لهم فً الرزق، وأظهرهم على العالمٌن

حك على هللا إن ٌعطً من سؤله وٌزٌد من شكره، وهللا منعم ٌحب  لتادة:"لال  
 .(٘)"الشاكرٌن، فاشكروا هلل نعمه

ال تذهب أنفسكم إلى الدنٌا فإنها أهون على هللا من ذلن، ولكن ٌمول: لبن  لال سفٌان:" 
 .(ٙ)"شكرتم هذه النعمة إنها منً ألزٌدنكم من طاعتً

 ، ألوال:[2تَؤَذََّن َربُّكُْم{ ]إبراهٌم : }َوإِْذ لوله تعالى:وفً  
 .(2)أحدها : معناه: وإذ سمع ربكم ، لاله الضحان

 .(ٓٔ)، ومماتل(5)، وابن زٌد(1)الثانً : وإذ لال ربكم ، لاله أبو مالن

َوإِْذ لَاَل : »{وإذ تؤذن ربكم"}ذكر عن ابن مسعود رضً هللا عنه أنه كان ٌمرأ: و 
 .(ٔٔ)«"َربُّكُمْ 
، (٘ٔ)والثعلبً ،(ٗٔ)، وابن لتٌبة(ٖٔ)، والفراء(ٕٔ): معناه: وإذ أعلمكم ربكم. لاله الحسنالثالث 
 :(2ٔ)ألنه إعبلم، لال الشاعر ،«األذان»ومنه ، آذنتن باألمر: وهو من، (ٙٔ)والمرطبً

 فلم نشعر بضوء الصبح حتى   ...   َسِمْعنا فً مجاِلسنا األذٌنا
 .(1ٔ)عبٌدة، لاله أبو وآذنكم ربكمالرابع: معناه: 

                                                             

 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٗ/5تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2ٕ٘-ٕٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٕٙ-ٖٕٕ٘/2(:صٕٕٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕٕٙ/2(:ص2ٕٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٕٕٙ/2(:ص1ٕٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٙ٘/ٙٔ(:ص1ٕٗ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .51ٖ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٙٔ(:ص1ٖٕ٘ٓأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٖٗ/5انظر: التفسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٕٔ/ٖ، والنكت والعٌون:5ٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .2ٗٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗٔ)
 .ٖٙٓ/٘انظر: الكشؾ والبٌان: (٘ٔ)
 .ٖٖٗ/5انظر: التفسٌر: (ٙٔ)
 ٖٖٗ/ٔٔ، وتفسٌر المرطبً:ٖٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 ( .1ٕ٘/ 1) الباري فتح فى هذا عبٌدة أبى كبلم حجر ابن روىو، ٖٖ٘/ٔانظر: مجاز المرآن: (1ٔ)
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 .(ٔ). لاله ابن كثٌرآذنكم وأعلمكم بوعده لكمالخامس: 
كما لال:} َوإِْذ تَؤَذََّن َربَُّن لٌََْبَعثَنَّ  ،وإذ ألسم ربكم وآلى بعزته وجبلله وكبرٌابهوالسادس: معناه: 

ٌِْهْم إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة ]َمْن ٌَُسوُمُهْم سُوَء اْلعَذَاِب [ { ]األعراؾ :   .(ٕ). أفاده ابن كثٌر[2َٙٔعلَ
 ، وجوه من التفسٌر:[2}لَبِْن َشَكْرتُْم أَلَِزٌَدنَّكُْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً  
 .(ٖ)لبن شكرتم إنعامً ألزٌدنكم من فضلً ، لاله الربٌعأحدها : 
 .(ٗ)" أي : لبن شكرتم نعمتً علٌكم ألزٌدنكم منها لال ابن كثٌر:" 

 .(2)، وسفٌان(ٙ)، وأبو صالح(٘)الثانً : لبن شكرتم نعمتً ألزٌدنكم من طاعتً ، لاله الحسن
وال وجهَ لهذا المول ٌُْفَهم، ألنه لم ٌجِر للطاعة فً هذا الموضع ذكٌر  لال الطبري:" 

فٌمال: إن شكرتمونً علٌها زدتكم منها، وإنما َجَرى ذكر الخبر عن إنعام هللا على لوم موسى 
ٌْكُمْ }بموله:  ِ َعلَ مهم إن شكروه ، ثم أخبرهم أن هللا أعل {َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلَمْوِمِه اْذكُُروا نِْعَمةَ َّللاَّ

على هذه النعمة زادهم. فالواجب فً المفهوم أن ٌكون معنى الكبلم: زادهم من نعمه، ال مما لم 
ٌجِر له ذكر من "الطاعة"، إال أن ٌكون أرٌد به: لبن شكرتم فؤطعتمونً بالشكر، ألزٌدنكم من 

 .(1)"أسباب الشكر ما ٌعٌنكم علٌه، فٌكون ذلن وجًها
 وأطعتم ألزٌدنكم ، لاله ابن عباس .الثالث : لبن وّحدتم 

 .(5)والرابع : لبن آمنتم ألزٌدنكم من نعٌم اآلخرة إلى نعٌم الدنٌا. أفاده الماوردي
لال الماوردي :"وسُِبل بعض الصلحاء على شكر هللا تعالى ، فمال : أن ال تتموى بنِعَِمِه 

كرن وشكري لن نعمة مجددة على معاصٌه،وحكً أنَّ داود علٌه السبلم لال : أي رّبِ كٌؾ أش
ًّ ؟ لال :   .(ٓٔ)"«ٌا داود اآلن شكرتنً»منن عل

شكر العلم العمل، وشكر العمل زٌادة العلم، فهو أبدا فً هذا، وهذه حاله.  لال التستري:" 
وحمٌمة العجز االعتراؾ به. ولد حكً أن  ، ولال: الشكر أن ترٌد المزٌد، وإال شكر مطعون

داود علٌه السبلم لال: ٌا رب كٌؾ أشكرن، وشكري إٌان تجدٌد منة منن علً؟ لال هللا تعالى: 
 .(ٔٔ)"اآلن شكرتنً

ولبن جحدتم نعمة هللا  ، أي:"[2}َوَلبِْن َكفَْرتُْم إِنَّ َعذَابًِ لََشِدٌٌد{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:
 .(ٕٔ)"شدًٌدا لٌعذبنَّكم عذابًا

ٌمول: ولبن كفرتم، أٌها الموم، نعمةَ هللا، فجحدتموها بترِن شكره علٌها  لال الطبري:"
، أعذبكم كما أعذب من كفر بً {إن َعذَابً لشدٌد}وخبلفِه فً أمره ونهٌه، وركوبكم معاصٌه 

 .(ٖٔ)"من خلمً
َعذَابًِ لََشِدٌٌد { وذلن } إِنَّ  أي : كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗٔ)" بسلبها عنهم ، وعمابه إٌاهم على كفرها
 .(ٔ)لال الماوردي :" وعد هللا تعالى بالزٌادة على الشكر ، وبالعذاب على الكفر"

                                                             

 .25ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .25ٗ/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٕٕٙ-ٖٕٕ٘/2(:صٕٕٙٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .25ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص11ٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 2ٕ٘/ٙٔ(:ص1ٕٙ٘ٓ(، )1ٕ٘٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص12ٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٖٕٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٙتفسٌر التستري: (ٔٔ)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٕ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .25ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 .(ٕ)ولد جاء فً الحدٌث : "إن العبد لٌحرم الرزق بالذنب ٌصٌبه"
طها ولم ٌمبلها ، ثم مر  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ "وفً المسند :  به سابل فؤعطاه تمرة ، فَتََسخَّ

به آخر فؤعطاه إٌاها ، فمبلها ولال : تمرة من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فؤمر له بؤربعٌن درهما ، أو كما 
 لال.

ٌدالنً ، عن ثابت ، عن أنس لال : أتى النبً  لال اإلمام أحمد : حدثنا أسود ، حدثنا عمارة الصَّ
لال : وأتاه آخر فؤمر له بتمرة ، فمال :  -أو : وحش بها  -ملسو هيلع هللا ىلص سابل فؤمر له بتمرة فلم ٌؤخذها 

سبحان هللا! تمرة من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فمال للجارٌة : "اذهبً إلى أم سلمة ، فؤعطٌه األربعٌن 
 .(ٖ)"عندها درهما التً
 الفوابد:
من أسباب زٌادة النعم على العبد: شكر هللا سبحانه وتعالى ، فإن المزٌدالشكر ٌستلزم أن  -ٔ

 ، كما فً اآلٌة موضع التفسٌر.فإنه ألسم بعزته وجبلله أنكم إن شكرتموه ٌزدكم
فً الصحٌحٌن عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لام حتى تورمت لدماه، فمٌل له تفعل ذلن ولد 

، وأمر (ٗ)ا تؤخر؟ فمال: "أفبل أكون عبدا شكورا؟ "ؼفر هللا لن ما تمدم من ذنبن وم
 .(٘)ملسو هيلع هللا ىلص معاذا بؤن ٌمول دبر كل صبلة: "اللهم أعنً على ذكرن وشكرن وحسن عبادتن"

لوله  ومن ذلنإن المعصٌة تنمص الرزق والبركة، ألن ما عند هللا ال ٌنال إال بطاعته،  -ٕ
ٌِْدي النَّاِس ِلٌُِذٌمَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا  َظَهَر الفََساُد فًِ البَرِّ :}سبحانه  َوالبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَ

وم:  {لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُونَ   [.ٔٗ]الرُّ
لٌل: الفساد المحط وللة النبات وذهاب البركة والفساد فً البحر انمطاع صٌده 

 .بذنوب بنً آدم. ولٌل: هو كساد األسعار وللة المعاش
إنه ال ٌعجز هللا، وٌعالبه هللا جل وعبل، وٌسلب نعمته؛ ألن هللا جل وعبل من كفر فأنه  -ٖ

 .ٌمول: }لَبِْن َشَكْرتُْم أَلَِزٌَدنَّكُْم َولَبِْن َكفَْرتُْم إِنَّ َعذَابًِ لََشِدٌٌد{
 ، كما فً اآلٌة الكرٌمة.على من كفر بالنعمة« الكفر»لد ٌطلك ومن الفوابد: انه  -ٗ
 المرآن

ً  َحِمٌٌد ) }َولَاَل ُموَسى َ لَؽَنِ  [9({ ]إبراهٌم : 9إِْن تَْكفُُروا أَْنتُْم َوَمْن فًِ اَْلَْرِض َجِمٌعًا فَِإن  ّللا 
 التفسٌر:

ولال لهم: إن تكفروا باهلل أنتم وجمٌع أهل األرض فلن تضروا هللا شٌبًا؛ فإن هللا لؽنً عن خلمه، 
 مستحك للحمد والثناء، محمود فً كل حال.

 ، أي:"[1}َولَاَل ُموَسى إِْن تَْكفُُروا أَْنتُْم َوَمْن فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعًا{ ]إبراهٌم : الى:لوله تع 
ولال موسى لبنً إِسرابٌل بعد أن أٌس من إٌمانهم لبن كفرتم أنتم وجمٌع الخبلبك فلن تضروا هللا 

 .(ٙ)"شٌبا
ٌمول تعالى ذكره: ولال موسى لمومه: إن تكفروا، أٌها الموم، فتجحدوا  لال الطبري:" 

 .(2)"نعمةَ هللا التً أنعمها علٌكم، أنتم  وٌفعل فً ذلن مثل فعلكم َمْن فً األرض جمٌعًا
ًٌّ َحِمٌٌد{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  َ لَؽَنِ فإن هللا لؽنً عن خلمه، مستحك  ، أي:"[1}فَإِنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)"لثناء، محمود فً كل حالللحمد وا

                                                                                                                                                                              

 .ٖٕٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٔ)
( من حدٌث ثوبان رضً هللا عنه ، وحسنه 5ٓ( وابن ماجة فً السنن برلم )1ٓ/٘رواه أحمد فً المسند )(ٕ)

 .(ٔٙ/ٔالعرالً كما فً الزوابد للبوصٌري )
 .1ٓٗ-25ٗ/ٗابن كثٌر فً تفسٌره:، وذكره (ٗ٘ٔ/ٖالمسند )(ٖ)
 .(1ٔ5ٕ) رلم52ٕ -5ٕٙ/ٙ النووي بشرح ومسلم( ٖٓٔٔ) رلم ،ٗٔ/ٖ الفتح مع البخاري(ٗ)
 البخاري انظر. والحاكم حبان، ابن وصححه حجر ابن الحافظ لال ،ٖ٘/ٖ ،والنساب1ًٙ/ٕ داود أبو أخرجه(٘)
 .ٖٖٔ/ٔٔ الفتح مع
 .1٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .1ٕ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
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 .(ٕ)"لال: ُمْستَْحِمٌد إلٌهم {حمٌد، }ؼنً عن خلمه  لال علً:" 
 .(ٖ)"أي: ؼنً عن خلمه، حمٌد فً فعله لال السمعانً:" 
عنكم وعنهم من جمٌع خلمه، ال حاجة به إلى شكركم  {فإن هللا لؽنً} لال الطبري:أي:" 

 .(ٗ)"ذُو حمد إلى خلمه بما أنعم به علٌهم {حمٌد، }إٌاه على نعمه عند جمٌعكم
أي : هو ؼنً عن شكر عباده ، وهو الحمٌد المحمود ، وإن كفره من  لال ابن كثٌر:" 

ٌَْرَضى ِلِعبَاِدِه اْلُكْفَر َوإِْن تَْشُكُروا ٌَرْ  ًٌّ َعْنكُْم َوال  َ َؼنِ َضهُ كفره ، كما لال : } إِْن تَْكفُُروا فَإِنَّ َّللاَّ
ًٌّ َحِمٌٌد { ]التؽابن : 2]الزمر : لَكُْم {  ُ َؼنِ ُ َوَّللاَّ [ ولال تعالى : } فََكَفُروا َوتََولَّْوا َواْستَْؽنَى َّللاَّ
ٙ]"(٘). 

وفً صحٌح مسلم ، عن أبً ذر ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما ٌروٌه عن ربه ، عز وجل ،  
وإنسكم وجنكم ، كانوا على أتمى للب رجل منكم ، أنه لال : "ٌا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم ، 

ما زاد ذلن فً ملكً شٌبا. ٌا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم ، كانوا على أفجر 
للب رجل منكم ، ما نمص ذلن فً ملكً شٌبا. ٌا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم 

كل إنسان مسؤلته ، ما نمص ذلن من ملكً شٌبًا ،  ، لاموا فً صعٌد واحد ، فسؤلونً ، فؤعطٌت
 .(ٙ)"إال كما ٌنمُص المْخٌَط إذا أدخل فً البحر". فسبحانه وتعالى الؽنً الحمٌد

 الفوابد:
ٔ-  ً ن سبحانه أن عمل اإلنسان ٌعود نفعه بٌّ ، لهذا بٌان جهل من تخٌل أن له على هللا حما

 .علٌه، وأن هللا ؼنً عن الخلك
تعالى المطلك على سابر خلمه فالناس إن شكروا شكروا ألنفسهم وإن بٌان ؼنى هللا  -ٕ

 كفروا كفروا على أنفسهم أي شكرهم ككفرهم عابد على أنفسهم.
هللا ال تضره معصٌة العاصً، وال تنفعه طاعة المطٌع، وإنما الطاعة تنفع صاحبها، إن  -ٖ

 .والمعصٌة تضر صاحبها
كم وآخركم، وإنسكم وجنكم، لاموا الحدٌث المدسً: "ٌا عبادي! لو أن أولوفً 

فً صعٌد واحد، فسؤلونً فؤعطٌت كل إنسان مسؤلته، ما نمص ذلن مما عندي إال كما 
 .(2)ٌنمص المخٌط إذا ؼمس فً البحر"

 المرآن
ُ َجاَءتُْهْم  }أَلَْم ٌَؤْتِكُْم نَبَؤُ ال ِذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم لَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوال ِذٌَن ِمْن بَْعِدِهمْ  اَل ٌَْعلَُمُهْم إاِل  ّللا 

ٌِْدٌَُهْم فًِ أَْفَواِهِهْم َولَالُوا إِن ا كَفَْرنَا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َوإِن   ا ُرسُلُُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت فََردُّوا أَ ا لَِفً َشّنٍ ِمم 
ٌِْه ُمِرٌٍب )  [4({ ]إبراهٌم : 4تَْدعُونَنَا إِلَ

 التفسٌر:
ة دمحم-تكم ألم ٌؤ خبر األمم التً سبمتكم، لوم نوح ولوم هود ولوم صالح، واألمم التً  -ٌا أمَّ

وا أٌدٌهم ؼًٌظا  بعدهم، ال ٌحصً عددهم إال هللا، جاءتهم رسلهم بالبراهٌن الواضحات، فعضُّ
ق بما جبتمونا به، وإنا لفً شّنٍ  مما واستنكافًا عن لَبول اإلٌمان، ولالوا لرسلهم: إنا ال نصّدِ

 تدعوننا إلٌه من اإلٌمان والتوحٌد موجب للرٌبة.

                                                                                                                                                                              

 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 إلٌهم، بإحسانه خلمه، إلى هللا استحمد: " الببلؼة أساس فً. 1ٕ٘/ٙٔ(:ص15ٕ٘ٓأخرجه الطبري) (ٕ)

 ." علٌهم وإنعامه
 .٘ٓٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .1ٕ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .(22ٕ٘صحٌح مسلم برلم )(ٙ)
 أشرؾ هو: "أحمد اإلمام عنه لال، ذر أبً حدٌث من الظلم تحرٌم باب/ البر كتاب( 22ٕ٘) مسلم رواه(2)

 جامع" كتاب فً شرحه فً رجب ابن اإلمام توسع ولد( ، ٖٗ/ ٕ" )الحكم العلوم جامع""الشام ألهل حدٌث
 ."والحكم العلوم
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ألم  ، أي:"[5}أَلَْم ٌَؤْتِكُْم َنبَؤُ الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم لَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
ة دمحم-ٌؤتكم   .(ٔ)"خبر األمم التً سبمتكم، لوم نوح ولوم هود ولوم صالح -ٌا أمَّ
 .(ٕ)"ألم ٌؤتهم أخبار أولبن والنوازل بهم :أي الزجاج:"لال  
ألم }ٌمول تعالى ذكره، مخبًرا عن لٌل موسى لمومه: ٌا لوم  لال ابن جرٌر الطبري:" 

لوِم نوح }، ٌمول: خبر الذٌن من لبلكم من األمم التً مضت لبلكم  {ٌؤتكم نبؤ الذٌن من لبلكم
 .(ٖ){"وعاد وثمودَ 
ا لال ابن جرٌر نظر ؛ والظاهر أنه خبر مستؤنؾ من هللا تعالى لهذه وفٌم لال ابن كثٌر:" 

إن لصة عاد وثمود لٌست فً التوراة ، فلو كان هذا من كبلم موسى  األمة ، فإنه لد لٌل : 
 .(ٗ)"لمومه ولََصه علٌهم ذلن فبل شن أن تكون هاتان المصتان فً "التوراة" ، وهللا أعلم

ُ{ ]إبراهٌم :  ِمْن بَْعِدِهمْ }َوالَِّذٌَن لوله تعالى:  ، واألمم التً بعدهم ، أي:"[5اَل ٌَْعلَُمُهْم إِالَّ َّللاَّ
 .(٘)"ال ٌحصً عددهم إال هللا

 .(ٙ)"ٌعنً: من كان بعد لوم نوح وعاد وثمود لال البؽوي:" 
 .(2)"ٌمول: ال ٌحصً َعَددهم وال ٌعلَُم مبلؽهم إال هللا لال الطبري:" 
 فؤعلم هللا أن بعد هإالء أمما لد مضى من كان ٌعلم أنباءها، ومن هذا لال الزجاج:" 

صلى هللا علٌه  -وهذا ٌروى عن النبً  لٌل: كذب النسابون ألنهم ال ٌعلمون من كان بعد هإالء.
 .(1)"-وسلم 

وؼٌرهم من األمم المكذبة للرسل ، مما ال ٌحصً عددهم إال هللا عز لال ابن كثٌر:أي: "
 .(5)"وجل

ُ{ ]إبراهٌم :  }َوالَِّذٌَن ِمْن بَْعِدِهمْ لوله تعالى:وفً    :(ٓٔ)، وجهان[5اَل ٌَْعلَُمُهْم إِالَّ َّللاَّ
صلى -أحدهما : ٌعنً بعد من لص ذكره من األمم السالفة لرون وأمم لم ٌمصها على رسول هللا 

 ، ال ٌعلمهم إال هللا عالم ما فً السموات واألرض.-هللا علٌه وسلم
، لال: كذَب  {وعاد وثمود والذٌن من بعدهم ال ٌعلمهم إال هللا"}عن عمرو بن مٌمون:  
 .(ٔٔ)"النسَّابون

 الثانً : ما بٌن عدنان وإسماعٌل من اآلباء . 
، لال: "بٌن عدنان وإسماعٌل ثبلثون أباً ال وروى الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس

 .(ٕٔ)ٌعرفون"
 .(ٖٔ)"ما وجدنا أحدا ٌعرؾ ما وراء معد بن عدنان لال عروو بن الزبٌر:"

لال ابن األنباري: فمن بنً على هذه اآلثار، لال َمْن فوق عدنان منمطعة  لال الواحدي:"
معرفتهم عن للوب الناس، إال من كان من األنبٌاء الذٌن نوه هللا بؤسمابهم، وعلى لول هإالء: ال 

                                                             

 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .٘٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٕٗ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٔٗ-1ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٖ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .5ٕ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .1ٔٗ-1ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٕ٘/ٙٔ(:ص5ٕٓ٘ٓأخرجه الطبري) (ٔٔ)
" البؽوي تفسٌر: "وانظر ،ٕٗٔ/ ٖ" الماوردي تفسٌر"و ،1ٔ٘/ ٖ للنحاس" المرآن معانً" فً بنصه ورد(ٕٔ)
 الطرق أوهى وهذه. المنذر وابن عبٌد أبً إلى وعزاه ،ٖ٘ٔ/ ٗ" المنثور الدر" فً السٌوطً وأورده ،2ٖٖ/ ٗ
 .عباس ابن إلى
 .ٖٕٕٙ/2(:صٕٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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ُ{ٌعرؾ النسابون أحًدا ممن لال هللا تعالى ألن هللا تعالى أهلن أمًما من ، : }اَل ٌَْعلَُمُهْم إِالَّ َّللاَّ
 .(ٔ)"العرب وؼٌرها فانمطعت أخبارهم وعفت آثارهم وبطلت أنسابهم

، ثم ٌمول: «َوَعاًدا َوثَُموَد َوالَِّذٌَن ِمْن بَْعِدِهْم ال ٌَْعلَُمُهْم إِال هللاُ »"وكان ابن مسعود ٌمرأ : 
 .(ٕ)"كذب النسابون
جملة من مبتدإ وخبر، ولعت  {،والذٌن من بعدهم ال ٌعلمهم إال هللا} الزمخشري:" لال

اعتراضا: أو عطؾ الذٌن من بعدهم على لوم نوح. وال ٌعلمهم إال هللا اعتراض. والمعنى: أنهم 
 .(ٖ)"من الكثرة بحٌث ال ٌعلم عددهم إال هللا

ُ اعتراض أو الموصول مبتدأ وهذه الجملة  لال اآللوسً:" لوله تعالى: ال ٌَْعلَُمُهْم إِالَّ َّللاَّ
خبره وجملة المبتدأ وخبره اعتراض، والمعنى على الوجهٌن أنهم من الكثرة بحٌث ال ٌعلم 
عددهم إال هللا تعالى، ومعنى االعتراض على األول ألم ٌؤتكم أنباء الجم الؽفٌر الذي ال ٌحصى 

ألم ٌؤتكم نبؤ هإالء ومن ال  :ومعناه ،عتبروا بها إن فً ذلن لمعتبرا، وعلى الثانً هو ترقكثرة فت
ٌحصى عددهم كؤنه ٌمول: دع التفصٌل فإنه ال مطمع فً الحصر، وفٌه لطؾ إلٌهام الجمع بٌن 

 .(٘)"أول الوجهٌن (ٗ)اإلجمال والتفصٌل ولذا جعله الزمخشري
جاءتهم رسلهم بالبراهٌن  ، أي:"[5ْم ِباْلبٌََِّناِت{ ]إبراهٌم : }َجاَءتُْهْم ُرسُلُهُ لوله تعالى: 
 .(ٙ)"الواضحات
 .(2)"أي: بالدالالت الواضحات لال السمعانً:" 
ٌمول: جاءت هإالء األمم رسلُهم الذٌن أرسلهم هللا إلٌهم بدعابهم إلى  لال الطبري:" 

 .(1)"حمٌمة ما دعوهم إلٌه من ُمْعِجزاتٍ ، ٌعنً بحججٍ ودالالٍت على {بالبٌنات}إخبلص العبادة له 
 .(1)"ُمْعِجزاتٍ 

أتتهم رسلهم بالبٌنات ، أي : بالحجج والدالبل الواضحات الباهرات  لال ابن كثٌر:"

 .(5)"الماطعات
ٌِْدٌَُهْم فًِ أَْفَواِهِهْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  وا أٌدٌهم ؼًٌظا  ، أي:"[5}فََردُّوا أَ فعضُّ

 .(ٓٔ)"واستنكافًا عن لَبول اإلٌمان
ٌِْدٌَُهْم فًِ أَْفَواِهِهْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً    ، وجوه من التفسٌر:[5}فََردُّوا أَ

 .(ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)أحدها : أنهم عضوا على أصابعهم تؽٌظاً علٌهم ، لاله ابن مسعود
أدخلوا أصابعهم فً أفواههم لال: وإذا ؼضب اإلنسان، عض علً  لال ابن زٌد:" 
 .(ٖٔ)"ٌده

}َوإِذَا  :والدلٌل على صحة هذا المول لوله عز وجل  واختار النحاس هذا المول، ولال:" 
ٌِْظ{ ]آل عمران :  ٌْكُُم اأْلَنَاِمَل ِمَن اْلؽَ وا َعلَ  :(ٗٔ)لال الشاعر، [5َٔٔخلَْوا َعضُّ

                                                             

 .ٓٔٗ/ٕٔالتفسٌر البسٌط: (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٙٔ(:ص5ٕٕ٘ٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٗ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٗ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .1ٕٔ/2روح المعانً: (٘)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٙٓٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖٓ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٔٗ-1ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
، وتفسٌر ابن أبً ٖٖ٘-ٖٔ٘/ٙٔ(:صٖٕٓٙٓ )-(5ٕٗ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)

 2ٖٕٕ/2(:صٖٕٕٕٔحاتم)
 .ٖٖ٘/ٙٔ(:صٕٗٓٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖٕٕ/2(:صٕٕٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 . ٕٓ٘/ٖمعانً المرآن للنحاس: ، و1ٖٗ/ ٗٔ: العرب لسانانظر:  (ٗٔ)
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ٌَِدي  لَْو أنَّ َسْلَمى أْبصَرْت تََخدُِّدي ... وِدلَّةً فً َعْظِم َسالًِ و
ْت ِمَن الَوْجِد بؤْطراِؾ الٌَدِ وبُْعَد  ِدي ... َعضَّ  (ٔ)"أْهِلً وَجفَاَء عُوَّ
 .(ٕ)واختاره المرطبً أٌضا، ولال بؤنه أصح األلوال إسنادا 
 :(ٖ)أي عضوا علٌها حنما وؼٌظا. كما لال الشاعر ولال ابن لتٌبة:" 

 ٌردون فً فٌه عشر الحسود
 :(ٗ)ه العشر، ونحوه لول الهذلًٌعنً: أنهم ٌؽٌظون الحسود حتى ٌعض على أصابع
 لد افنى أنامله أزمه ... فؤضحى ٌعض علً الوظٌفا 

ٌمول: لد أكل أصابعه حتى أفناها بالعض، فؤضحى ٌعض علً وظٌؾ الذراع، وهكذا فسر هذا 
الحرؾ ابن مسعود واعتباره لوله عز وجل فً موضع آخر: }وإذا خلوا عضوا علٌكم األنامل 

 .(٘)"من الؽٌظ{
 .(ٙ)الثانً : أنهم لما سمعوا كتاب هللا عجبوا منه ووضعوا أٌدٌهم على أفواههم ، لاله ابن عباس

 .(2)"وضع الكفار أٌدٌهم فً أفواههم :ٌمول ولال مماتل:" 
الثالث : معناه: أنهم كانوا إذا لال لهم نبٌهم إنً رسول هللا إلٌكم ، أشاروا بؤصابعهم إلى أفواههم 

 .(5)، وذكره الزجاج(1)له ورداً لموله ، لاله أبو صالحبؤن اسكت تكذٌباً 
فردوا أٌدٌهم فً "} -رضً هللا عنه -دمحم بن كعب المرظًوأخرج ابن ابً حاتم عن  
 .(ٓٔ)"لال: هو التكذٌب {،أفواههم

، (ٔٔ)، لاله مجاهدردوا علٌهم لولهم وكذَّبوهم الرابع : معناه: أنهم كذبوهم بؤفواههم، أي:
 .(ٕٔ)ولتادة
ٌمول: لوُمهم كذّبوا رسلهم وردُّوا علٌهم ما جاءوا به من البٌنات، وردُّوا  لال لتادة:" 

 .(ٖٔ)"علٌهم بؤفواههم، ولالوا: إنا لفً شن مما تَدعوننا إلٌه ُمِرٌب

 .(ٗٔ)"ردوا على الرسل ما جاءت به ولال لتادة:" 
ه لوله:  لال الطبري:"  ، إلى معنى: ردُّوا {أفواههمفردُّوا أٌدٌهم فً }وكؤّن مجاهًدا وجَّ

ه لوله:  ، إلى  {فً أفواههم}أٌادى هللا التً لو لبلوها كانت أٌادَي ونعًما عندهم، فلم ٌمبلوها ووجَّ
ولد ذكر عن بعض العرب َسماًعا:" أدخلن ، معنى: بؤفواههم، ٌعنً: بؤلسنتهم التً فً أفواههم
 :(٘ٔ)هللا بالجنَّة"، ٌعنون: فً الجنة، وٌنشد هذا البٌت

 َوأَْرَؼُب فٌَِها َعْن لَِمٌٍط َوَرْهِطِه ... َولَِكنَّنًِ َعْن ِسْنبٍِس لَْسُت أَْرَؼُب 

                                                             

 .ٕٓ٘/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/5انظر: تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 ٌعضها العشر ٌدٌه أصابع ٌعنً: "بموله وشرحه 1ٖٗ الكبٌر المعانً فً منسوب ؼٌر لتٌبة ابن ذكره هكذا(ٖ)

 :ٖٙٗ/5 المرطبً تفسٌر فً والذي" وحنما علٌهم ؼٌظا
 األكفا على ٌعض حتى د...  الحسو ؼش فٌه فً تردون
 ."وكفٌه أصابعه على ٌعض حتى الحسود ٌؽٌظون أنهم ٌعنً
 .الشدٌد العض: واألزم 1ٖٗ لتٌبة البن الكبٌر والمعانً 2ٖ/ٕ الهذلٌٌن دٌوان فً كما الؽً، لصخر البٌت(ٗ)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓؼرٌب المرآن: (٘)
 .ٖٖ٘/ٙٔ(:صٕ٘ٓٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .55ٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٙ٘ٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (5)
 .2ٖٕٕ/2(:صٕٕٕ٘ٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٙٔ(:ص1ٕٓٙٓ )-(ٕٙٓٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٗ٘/ٙٔ(:صٕٓٔٙٓ(، و)5ٕٓٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٗ٘/ٙٔ(:ص5ٕٓٙٓأخرجخه الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٗ٘/ٙٔ(:صٕٓٔٙٓأخرجخه الطبري) (ٗٔ)
 .(فٌا) اللسان فً كما الفراء، هو ومنشده. لابله أعرؾ لم(٘ٔ)
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 .(ٔ)"ٌرٌد: وأرؼب بها، ٌعنى بابنة له، عن لمٌط، وال أرؼُب بها عن لبٌلتً
 .(ٕ)الخامس: أنهم كانوا ٌضعون أٌدٌهم على أفواه الرسل رداً لمولهم، لاله الحسن

هً النعم ، ومعناه: أنهم ردوا نعمهم بؤفواههم جحوداً لها. ذكره  «األٌدي»السادس: أن 
 .(ٖ)الماوردي

السابع: أن هذا مثل أرٌد به أنهم كفوا عن لبول الحك ولم ٌإمنوا بالرسل، كما ٌمال لمن أمسن 
 .(ٗ)عن الجواب: َرّد فً فٌه. وهذا لول أبً عبٌدة

وال أعلم أحدا لال: رد ، لال أبو عبٌدة: تركوا ما أمروا به، ولم ٌسلموا لال ابن لتٌبة:" 
  .(٘)" ٌده فً فٌه؛ إذا أمسن عن الشًء!
وهذا أًٌضا لول ال َوْجه له، ألن هللا عزَّ ذكره،  ، ثم لال:"(ٙ)وذكره الطبري عن آخرٌن

 .(2)"لد أخبر عنهم أنهم لالوا: " إنا كفرنا بما أرسلتم به"، فمد أجابوا بالتكذٌب
وأشبه هذه األلوال عندي بالصواب فً تؤوٌل هذه اآلٌة، الموُل الذي  لال الطبري:"

فعضُّوا علٌها، ؼٌظاً على الرسل،  واههم،ذكرناه عن عبد هللا بن مسعود: أنهم ردُّوا أٌدٌهم فً أف
ٌْكُُم األنَاِمَل ِمَن  وا َعلَ كما وصؾ هللا جل وعز به إخوانهم من المنافمٌن، فمال: )َوإِذَا َخَلْوا َعضُّ

ٌِْظ( ]سورة آل عمران:  رّدِ الٌِد إلى »:[ . فهذا هو الكبلم المعروؾ والمعنى المفهوم من 5ٔٔاْلؽَ
 .(1)«"الفم

ولالوا لرسلهم: إنا ال  ، أي:"[5}َولَالُوا ِإنَّا َكفَْرَنا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه{ ]إبراهٌم : ى:لوله تعال 
ق بما جبتمونا به  .(5)"نصّدِ

ٌمول عز وجل: ولالوا لرسلهم: إنا كفرنا بما أرسلكم به َمْن أرسلكم، من  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"الدعاء إلى ترن عبادة األوثان واألصنام

ٌِْه ُمِرٌٍب{ ]إبراهٌم : تعالى:لوله   ا تَْدعُونََنا إِلَ وإنا لفً شّنٍ  ، أي:"[5}َوإِنَّا لَِفً َشّنٍ ِممَّ

 .(ٔٔ)"مما تدعوننا إلٌه من اإلٌمان والتوحٌد موجب للرٌبة
، {ُمرٌب}من حمٌمة ما تدعوننا إلٌه من توحٌد هللا  {وإنا لفً شن} لال الطبري: أي:" 

 .(ٕٔ)"أي ٌوجب لنا الرٌبَة والتُّهَمةَ فٌه ٌمول: ٌرٌبنا ذلن الشن،
 الفوابد:
 التذكٌر بمصص السابمٌن وأحوال الؽابرٌن مشروع وفٌه فوابد عظٌمة. -ٔ
 .دعوة الرسل أممهم إلى إفراد هللا بالعبادة -ٕ
طوٌل بٌن الحك والباطل، بٌن الرسل الذٌن ٌعرضون الهدى والحك، الصراع البٌان  -ٖ

التوحٌد المتمسكٌن بما أْلَفْوا علٌه اآلباء واألجداد، وبٌن الضالٌن المعرضٌن عن 
 .وبؤهوابهم ومعتمداتهم الباطلة

 المرآن

                                                             

 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 عن آخرٌن دون نسبة. ٖ٘٘/ٙٔ. وذكره الطبري فً تفسٌره:ٕ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون:(ٖ)
 .ٖٖٙ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٗ)
 .ٖٕٓؼرٌب المرآن: (٘)
 .ٖ٘٘/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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ٌَْدعُوكُْم ِلٌَْؽِفَر لَكُْم ِمْن ذُنُوبِكُْم َوٌُ  ِ َشن  فَاِطِر الس َماَواِت َواَْلَْرِض  َركُْم }لَالَْت ُرسُلُُهْم أَفًِ ّللا  َإّخِ
ى لَالُوا ا َكاَن ٌَْعبُُد آبَاُإنَا فَؤْتُونَا  إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ إِْن أَْنتُْم إاِل  بََشٌر ِمثْلُنَا تُِرٌُدوَن أَْن تَُصدُّونَا َعم 
 [ٓٔ({ ]إبراهٌم : ٓٔبِسُْلَطاٍن ُمبٌٍِن )

 التفسٌر:
رٌب، وهو خالك السموات واألرض، ومنشبهما من  -وحده-لالت لهم رسلهم: أفً هللا وعبادته 

مثال سابك، وهو ٌدعوكم إلى اإلٌمان؛ لٌؽفر لكم ما أسلفتم من الشرن، وٌدفع العدم على ؼٌر 
عنكم عذاب االستبصال، فٌإخر بماءكم فً الدنٌا إلى أجل لدَّره، وهو نهاٌة آجالكم، فبل ٌعذبكم 
فً الدنٌا؟ فمالوا لرسلهم: ما نراكم إال بشًرا صفاتكم كصفاتنا، ال فضل لكم علٌنا ٌإهلكم أن 

سبل. ترٌدون أن تمنعونا من عبادة ما كان ٌعبده آباونا من األصنام واألوثان، فؤتونا تكونوا ر
 بحجة ظاهرة تشهد على صحة ما تمولون.

{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ِ َشنٌّ لالت لهم رسلهم: أفً هللا  ، أي:"[ٓٔ}لَاَلْت ُرسُلُُهْم أَفًِ َّللاَّ
 .(ٔ)"رٌب -وحده-وعبادته 
أنه -{ أفً هللا}ٌمول تعالى ذكره: لالت ُرسل األمم التً أتتها رسُلها:  لال الطبري:" 

 .(ٕ){"شن}–خلمه  المستحك علٌكم، أٌها الناس، األلوهة والعبادةَ دون جمٌع
 .(ٖ)"هذا استفهام إنكار، أي: ال شن فً هللا، والمعنى: فً توحٌد هللا لال الواحدي:" 
 .(ٗ)"ما اعتمدوههذا استفهام بمعنى نفً  لال البؽوي:" 
{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً   ِ َشنٌّ  ، ثبلثة وجوه:[ٓٔ}أَفًِ َّللاَّ

 .(ٙ)، ومماتل(٘)أحدهما : أفً توحٌد هللا شن ؟ لاله لتادة
 .(2)الثانً : أفً طاعة هللا شن ؟

 .(1)والثالث : أفً لدرة هللا شن ؟ ألنهم متفمون علٌها ومختلفون فٌما عداها. أفاده الماوردي

وهو خالك السموات  ، أي:"[ٓٔ}فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(5)"واألرض، ومنشبهما من العدم على ؼٌر مثال سابك

 .(ٓٔ)"خالك السماوات واألرض :ٌعنً لال مماتل والطبري:" 
المخترع المبتدي، وسوق هذه الصفة احتجاج على الشاكٌن  :«الفاطر» لال ابن عطٌة:" 

 .(ٔٔ)"أٌشن فٌمن هذه صفته؟ فساق الصفة التً هً منصوبة لرفع الشن :ٌبٌن التوبٌخ، أي
هو ٌدعوكم إلى  ، أي:"[ٓٔ}ٌَْدعُوكُْم ِلٌَْؽِفَر لَكُْم ِمْن ذُنُوبِكُْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"اإلٌمان؛ لٌؽفر لكم ما أسلفتم من الشرن
فٌستر علٌكم بعَض ذنوبكم بالعفو  ،ٌمول: ٌدعوكم إلى توحٌده وطاعته لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)"عنها، فبل ٌعالبكم علٌها
 .(ٗٔ)"لال: الشرن ،}ٌؽفر لكم من ذنوبكم{"عن ابن جرٌج فً لوله:  

                                                             

 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖ٘-ٖٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر البؽوي:(ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .55ٖ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٖ٘/ٙٔ، وتفسٌر الطبري:55ٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٕٖ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 ،  وعزاه إلى سعٌد بن منصور وابن المنذر.15ٕ/1ذكره السٌوطً فً الدر المنثور: (ٗٔ)
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 وجوه: ، [ْٓٔم{ ]إبراهٌم : ِمْن ذُنُوبِكُ وفً لوله تعالى:} 
 .(ٔ)زابدة ، وتمدٌره : لٌؽفر لكم ذنوبكم ، لاله أبو عبٌدة «من»أحدهما : أن 
من حروؾ الزوابد، وفى آٌة أخرى: « من»لٌؽفر لكم ذنوبكم، ولال أبو عبٌدة: معناه: " 

 :(ٕ)مجازه: ما منكم أحد، ولال ]أبو ذإٌب[ ،[2ٗ}فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنهُ َحاِجِزٌَن{ ]الحالة : 
 وما إن جزان الّضعؾ من أحد لبلى  ...      جزٌتن ضعؾ الحّب لما شكوته 

 .(ٖ)"أحد لبلى :أي
الثانً : لٌست زابدة ، ومعناه: أن تكون المؽفرة بدالً من ذنوبكم، فخرجت مخرج البدل. ذكره 

 .(ٗ)الماوردي
حكاه ابن عطٌة عن . ع بؽفران الشرن وما معه من المعاصًالوعد ول، الثالث: أنها للتبعٌض

 .(٘)سٌبوٌه
وهو معنى صحٌح، وذلن أن الوعد ولع بؽفران ورّجح ابن عطٌة المول األخٌر، فمال: " 

الشرن وما معه من المعاصً، وبمً ما ٌستؤنفه أحدهم بعد إٌمانه من المعاصً مسكوتا عنه 
 .(ٙ){"ِمن}لٌبمى معه فً مشٌبة هللا تعالى، فالؽفران إنما نفذ به الوعد فً البعض، فصح معنى 

َركُْم إِلَى أََجٍل لوله تعالى:  ى{ ]إبراهٌم : }َوٌَُإّخِ فٌإخر بماءكم فً الدنٌا  ، أي:"[ُٓٔمَسما
 .(2)"إلى أجل لدَّره، وهو نهاٌة آجالكم، فبل ٌعذبكم فً الدنٌا؟

ٌمول: وٌنسا فً آجالكم، فبل ٌعالبكم فً العاجل فٌهلككم، ولكن ٌإخركم  لال الطبري:" 
ى لكمإلى الولت الذي كتَب فً أّم الكتاب أنه ٌمبضكم فٌِه، وهو األجل   .(1)"الذي سمَّ

فمالوا لرسلهم: ما نراكم  ، أي:"[ٓٔ}لَالُوا إِْن أَْنتُْم إِالَّ بََشٌر ِمثْلُنَا{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(5)"إال بشًرا صفاتكم كصفاتنا، ال فضل لكم علٌنا ٌإهلكم أن تكونوا رسبل

، فً الصورة {بشٌر مثلناإال }، أٌها الموم {إن أنتم}فمالت األمم لهم:  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"والهٌبة، ولستم مبلبكة
ا َكاَن ٌَْعبُُد آبَاُإَنا{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ترٌدون أن  ، أي:"[ٓٔ}تُِرٌُدوَن أَْن تَُصدُّونَا َعمَّ

 .(ٔٔ)"تمنعونا من عبادة ما كان ٌعبده آباونا من األصنام واألوثان
ٌمول: إنما ترٌدون أن تصِرفونا بمولكم عن عبادة ما كان ٌعبُده من  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)"األوثان آباإنا
فؤتونا بحجة ظاهرة تشهد على  ، أي:"[ٓٔ}فَؤْتُوَنا بُِسْلَطاٍن ُمبٌٍِن{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(ٖٔ)"صحة ما تمولون
ٌمول: فؤتونا بحجة على ما تمولون تُبٌن لنا حمٌمتَه وصحتَه، فنعلم أنكم  لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)"فٌما تمولون محمُّون
 الفوابد:

                                                             

 .ٖٖٙانظر: مجاز المرآن:/ (ٔ)
 .ٖ٘/ ٔ :الهذلٌٌن دٌوان(ٕ)
 .ٖٖٙمجاز المرآن:/(ٖ)
 .ٕٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٕٖ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (٘)
 .2ٕٖ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٙ٘التفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)



ٕٔٗ 
 

 بطبلن الشن فً وجود هللا وعلمه ولدرته وحكمته ووجوب عبادته وحده وذلن لكثرة -ٔ
 األدلة ولوة الحجج، وسطوع البراهٌن.

والدعاة إلٌه سبحانه وتعالى وما كانت الرسل بٌان ما كان أهل الكفر ٌمابلون به رسل هللا  -ٕ
 ترد به علٌهم.

لمد كانت حجة الكافرٌن باهلل المعرضٌن عن االنتفاع باآلٌات التً جاءهم بها األنبٌاء،  -ٖ
ا َكاَن ٌَْعبُُد آبَاُإنَا{ لولهم: إنا وجدنا آباءنا ، ومنه لوله تعالى:}}تُِرٌُدوَن أَْن تَُصدُّوَنا َعمَّ

، وهً ممولة تدعو إلى السخرٌة، [ٕٕالزخرؾ: ] {لى آثارهم مهتدونعلى أمة وإنا ع
فوق أنها متهافتة ال تستند إلى لوة إنها مجرد المحاكاة ومحض التملٌد، ببل تدبر وال 
تفكر وال حجة وال دلٌل، وهً صورة مزرٌة تشبه صورة المطٌع حٌث هو منساق وال 

 ٌسؤل أٌن ٌمضً وال ٌعرؾ معالم الطرٌك.
بٌعة الجمود العملً الذي تطبعه الوثنٌات فً العمول، ال ٌفكر أصحابها إنها: ط

 .(ٔ)فٌما ٌعبد آباإهم ما لٌمته؟ وما حمٌمته؟ وماذا ٌساوي فً معرض النمد والتفكٌر
 المرآن

َ ٌَُمنُّ َعلَى َمْن  ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوَما َكاَن لَنَا }لَالَْت لَُهْم ُرسُلُُهْم ِإْن َنْحُن إِال  بََشٌر ِمثْلُكُْم َولَِكن  ّللا 
ِ فَْلٌَتََوك ِل اْلُمْإِمنُوَن ) ِ َوَعلَى ّللا   [ٔٔ({ ]إبراهٌم : ٔٔأَْن نَؤْتٌَِكُْم بِسُْلَطاٍن إاِل  بِِإْذِن ّللا 

 التفسٌر:
 ٌتفضل ولما سمع الرسل ما لاله ألوامهم لالوا لهم: حمًا ما نحن إال بشر مثلكم كما للتم، ولكن هللا

بإنعامه على َمن ٌشاء من عباده فٌصطفٌهم لرسالته، وما طلبتم من البرهان المبٌن، فبل ٌمكن لنا 
 وال نستطٌع أن نؤتٌكم به إال بإذن هللا وتوفٌمه، وعلى هللا وحده ٌعتمد المإمنون فً كل أمورهم.

لالت  ، أي:"[ِٔٔمثْلُكُْم{ ]إبراهٌم : }لَاَلْت لَُهْم ُرسُلُُهْم إِْن نَْحُن إِالَّ بََشٌر لوله تعالى: 

 .(ٕ)"الرسل: نحن كما للتم بشر مثلكم
 .(ٖ)"فً الصورة والهٌبة كما للتم :أي لال المرطبً:" 
 .(ٗ)" بشر مثلكم فً األشخاص والخلمة :المعنى: صدلتم فً لولكم، أي لال ابن عطٌة:" 
، فما نحُن إال بََشر من بنً «مثلناإن أنتم إال بشر »: صدلتم فً لولكم لال الطبري:أي:" 

 .(٘)"آدم، إنٌس مثلكم
مجٌبٌن عن التراحهم واعتراضهم: }إن نحن إال بشر مثلكم{ أي:  لال السعدي: أي:" 

 .(ٙ)"صحٌح وحمٌمة أنا بشر مثلكم
تسلٌم لمولهم، وأنهم بشر مثلهم، ٌعنون أنهم  {،إن نحن إال بشر مثلكم} لال الزمخشري:" 

ولكنهم لم ٌذكروا فضلهم تواضعا ، مثلهم فً البشرٌة وحدها، فؤما ما وراء ذلن فما كانوا مثلهم
 .(2)"منهم

َ ٌَُمنُّ َعلَى َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ولكن هللا  ، أي:"[ٔٔ}َولَِكنَّ َّللاَّ
 .(1)"ٌتفضل بإنعامه على َمن ٌشاء من عباده فٌصطفٌهم لرسالته

ٌمُول: ولكن هللا ٌتفضل على من ٌشاء من خلمه، فٌهدٌه وٌوفمه للحّك،  لال الطبري:" 
 .(5)"وٌفّضله على كثٌر من خلمه

                                                             

 .1ٕٖٔ/ ٘، 5ٕٔٓ/ٗ: المرآن ظبلل فًانظر:  (ٔ)
 .1٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٖٗ/5تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .1ٕٖ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .1ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٗٗ٘/ٖالكشاؾ: (2)
 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
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ً ففارلوهم ف، لكن تباٌننا بفضل هللا ومنه الذي ٌختص به من ٌشاء لال ابن عطٌة:أي:" 
 .(ٔ)"فإن ذلن فً المعنى ال فً الهٌبة ،[ٓ٘المعنى بخبلؾ لوله تعالى: َكؤَنَُّهْم ُحُمٌر ]المدثر: 

}ولكن{ لٌس فً ذلن ما ٌدفع ما جبنا به من الحك فإن }هللا ٌمن على من  لال السعدي: " 
ٌشاء من عباده{ فإذا من هللا علٌنا بوحٌه ورسالته، فذلن فضله وإحسانه، ولٌس ألحد أن ٌحجر 

فانظروا ما جبناكم به فإن كان حما فالبلوه وإن كان ؼٌر ذلن ، على هللا فضله وٌمنعه من تفضله
 .(ٕ)"وا حالنا حجة لكم على رد ما جبناكم بهوال تجعل ،فردوه
 {ولكن هللا ٌمن على من ٌشاء من عباده:}والتصروا على لولهم  لال الزمخشري:" 

بالنبوة، ألنه لد علم أنه ال ٌختصهم بتلن الكرامة إال وهم أهل الختصاصهم بها، لخصابص فٌهم 
 .(ٖ)"لد استؤثروا بها على أبناء جنسهم 

 :ٌعنً {،ولكن هللا ٌمن على من ٌشاء}لوله تعالى:  هللا التستري:"ولال سهل بن عبد 
 .(٘)"هذا لول حسنو . لال المرطبً:"(ٗ)"بتبلوة كتابه والفهم فٌه

 ٌتفضل علٌه بالنبوة. ولٌل، بالتوفٌك والحكمة والمعرفة: أيلال المرطبً:" 
للت ألبً ذر: ٌا عم أوصنً، لال: » :ولد خرج الطبري من حدٌث ابن عمر لال...والهداٌة

سؤلت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما سؤلتنً فمال:" ما من ٌوم وال لٌلة وال ساعة إال وهلل فٌه صدلة ٌمن بها 
 .(2)"(ٙ)«على من ٌشاء من عباده وما من هللا تعالى على عباده بمثل أن ٌلهمهم ذكره

ِ{ ]إبراهٌم : }َوَما َكاَن َلنَا أَْن لوله تعالى:  وما  ، أي:"[ٔٔنَؤْتٌَِكُْم بِسُْلَطاٍن إِالَّ بِإِْذِن َّللاَّ
 .(1)"طلبتم من البرهان المبٌن، فبل ٌمكن لنا وال نستطٌع أن نؤتٌكم به إال بإذن هللا وتوفٌمه

إال بؤمر  ،ٌمول: وما كان لنا أن نؤتٌكم بحجة وبرهان على ما ندعوكم إلٌه لال الطبري:" 
 .(5)"بذلنهللا لنا 
أرادوا أن اإلتٌان باآلٌة التً الترحتموها لٌس إلٌنا وال فً استطاعتنا،  لال الزمخشري:" 

 .(ٓٔ)"وما هو إال أمر ٌتعلك بمشٌبة هللا
ال نستطٌع أن نؤتً بحجة كما تطلبون إال بؤمره ولدرته، فلفظه لفظ  :أي لال المرطبً:" 

 .(ٔٔ)"الخبر، ومعناه النفً، ألنه ال ٌحظر على أحد ما ال ٌمدر علٌه
ولولكم: }فؤتونا بسلطان مبٌن{ فإن هذا لٌس بؤٌدٌنا ولٌس لنا من األمر  لال السعدي: " 
 .(ٕٔ)"شًء

 {َما لَْم ٌُنزْل بِِه سُْلَطانًا}ولوله:  ،والبٌنة، البرهان «السلطان المبٌن» لال مجاهد:" 
 .(ٔ)"[ ، لال: بٌنَةً وبرهانًا2ٔ/ سورة الحج:  2/ سورة األعراؾ:  ٔ٘ٔ]سورة آل عمران: 

                                                             

 .1ٕٖ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٗٗ٘/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٙتفسٌر التستري: (ٗ)
 .2ٖٗ/5تفسٌر المرطبً: (٘)
( : فٌه حسٌن بن عطاء ضعفه أبو حاتم وؼٌره 2ٖٕ/ٕ( لال الهٌثمى )15ٖٓ، رلم ٖٖ٘/5أخرجه البزار )(ٙ)

، وابن  (1٘ٙٗ، رلم 1ٗ/ٖوؼٌره وذكره ابن حبان فى الثمات ولال ٌخطا وٌدلس. وأخرجه أٌضا: البٌهمى )
 .أبى عاصم فى اآلحاد والمثانى

إن صلٌت الضحى ركعتٌن لم تكتب من الؽافلٌن وإن صلٌت أربعا كتبت من العابدٌن وإن » ونص الحدٌث:
صلٌت ستا لم ٌلحمن ذنب وإن صلٌت ثمانٌا كتبت من المانتٌن وإن صلٌت ثنتى عشرة ركعة بنى لن بٌت فى 

إال وهلل فٌها صدلة ٌمن بها على من ٌشاء من عباده وما من على عبد بمثل الجنة وما من ٌوم وال لٌلة وال ساعة 
 .«أن ٌلهمه ذكره

 .2ٖٗ/5تفسٌر المرطبً: (2)
 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٗٗ٘/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .2ٖٗ/5تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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ِ فَْلٌَتََوكَِّل اْلُمْإِمنُوَن{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  وعلى هللا وحده ٌعتمد  ، أي:"[ٔٔ}َوَعلَى َّللاَّ
 .(ٕ)"المإمنون فً كل أمورهم

 .(ٖ)"ٌمول: وباهلل فلٌثك به من آمن به وأطاعه، فإنا به نثك، وعلٌه نتوكل لال الطبري:" 
الم األمر. ولرأها الجمهور ساكنة ولرأها الحسن مكسورة، « لٌتوكل»البلم فً لوله:  

ؾ، ولكثرة استعمالها وللفرق بٌنها وبٌن الم وتحرٌكها بالكسر هو أصلها. وتسكٌنها طلب التخفٌ
 .(ٗ)كً التً ألزمت الحركة إجماعا

 الفوابد:
اإلٌمان بؤن الرسل بشر مخلولون، لٌس لهم من خصابص الربوبٌة شًء. وإنما هم عباد  -ٔ

 .أكرمهم هللا بالرسالة
إِالَّ بََشٌر إِْن أَنتُْم }تفنٌد الشبهات التً أثارها الناس من لدٌم فً وجه الرسل، كمولهم: -ٕ

ثْلُنَا ُ أَلَنَزَل َمبَلبَِكةً  :}ولولهم[، ٓٔإبراهٌم: {]ّمِ فمد رد [، ٕٗالمإمنون: {]َولَْو َشاء َّللاَّ
ثْلُكُْم َولَِكنَّ َّللّاَ ٌَُمنُّ }علٌهم المرآن بمثل لوله تعالى: لَالَْت لَُهْم ُرسُلُُهْم إِن نَّْحُن إِالَّ بََشٌر ّمِ

لُل لَّْو َكاَن فًِ األَْرِض }ومثل لوله تعالى:[، ٔٔإبراهٌم: {]بَاِدهِ َعلَى َمن ٌََشاء ِمْن عِ 
ُسوالً  َن السََّماء َملًَكا رَّ ٌِْهم ّمِ ْلَنا َعلَ  [.5٘اإلسراء: ] {َمآلبَِكةٌ ٌَْمشُوَن ُمْطَمبِنٌَِّن لََنزَّ

 وجوب التوكل على هللا تعالى، وعدم صحة التوكل على ؼٌره إذ ال كافً إال هللا. -ٖ
ت النبوة هى معنى ٌعود إلى ذات من ذاتٌات النبى وال إلى عرض من أعراضه لٌس -ٗ

استحمها بكسبه وعمله وال إلى العلم بربه فإن ذلن مما ٌثبت لبل النبوة وال إلى علمه 
بنبوته إذ العلم بالشا ؼٌر الشا }ولكن هللا ٌمن على من ٌشاء من عباده{ فلٌست إال 

 .(٘)على عبدهموهبة من هللا تعالى ونعمة منه 
 أن الفضل بٌد هللا ٌإتٌه من ٌشاء من خلمه. -٘

 الفضل: هو العطاء والنعمة، وهو بٌد هللا سبحانه ٌإتٌه من ٌشاء وٌمنعه من ٌشاء.و
ً بالمال، وال بالشهوات، وال بالنعم، وال بالخٌرات، وال  ولٌس الفضل خاصا

والتوفٌك للعبادة، ولئلٌمان بالمال والبنٌن، بل الفضل فً األصل هو الهداٌة واإللهام 
ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌِم{ ٌََشاُء َوَّللاَّ ِ ٌُْإتٌِِه َمْن   الصادق، لال تعالى: }ذَِلَن فَْضُل َّللاَّ

ً دون لوم ،[ٕٔ]الحدٌد: ولما لال ، فبل ٌعترض على هللا فً أن خص بالفضل لوما
ا َكاَن ٌَْعبُُد آبَاُإنَا فَؤْتُوَنا المكذبون لرسلهم: }إِْن أَْنتُْم إِالَّ بََشٌر ِمثْلُنَا  تُِرٌُدوَن أَْن تَُصدُّونَا َعمَّ

َ ٌَُمنُّ َعلَى َمْن ٌَشَ  اُء ِمْن بِسُْلَطاٍن ُمبٌٍِن * لَالَْت لَُهْم ُرسُلُُهْم إِْن نَْحُن إِالَّ بََشٌر ِمثْلُكُْم َولَِكنَّ َّللاَّ
علٌهم، وهللا عزوجل له المن وله  [ ال شن أن هداٌته لهم منةٔٔ-ِٓٔعبَاِدِه{ ]إبراهٌم:

 .(ٙ)الفضل
 من ولع ما وان خلمه، فً النافذة المشٌبة له -تعالى- هللا أنوٌستفاد من اآلٌة الكرٌمة:  -ٙ

 مشٌبته وأن تمع لم تمع ال أن شاء ولو لذلن، هللا بمشٌبة ولع إنما والمعاصً الطاعات
}َوَما {، ِعبَاِدهِ  ِمنْ  ٌََشاءُ  َمنْ  َعلَى ٌَُمنُّ  َّللاََّ  َولَِكنَّ  ، لال تعالى:الفعل لولوع الموجبة هً

[ }ُ ُ لَُمْهتَُدون{ ، [5ٕالتكوٌر : ، وٖٓاإلنسان: تََشاُءوَن إِالَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ }َوإِنَّا إِْن َشاَء َّللاَّ
 .(2)، وؼٌرها من اآلٌات[2ٓ]البمرة : 

                                                                                                                                                                              

 .1ٖ٘/ٙٔ(:صمٕٓٔٙٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٖ/ٖانظرن المحرر الجٌز: (ٗ)
 .2ٖٔانظر: ؼاٌة المرام فً علم الكبلم: (٘)
 (: دروس صوتٌة مرلم آلبا[..2ٔانظر: شرح الطحاوٌة البن جبرٌن) (ٙ)
 فً المرآن الكرٌم:  «المشٌبة»فمن الفاظ  (2)

ُ َما اْلتَتََل الَِّذٌَن ِمْن بَْعِدِهْم ِمْن بَعِْد َما َجاَءتُْهُم اْلبٌَِّنَاُت َولَِكِن اْختَلَفُوا فَِمْنهُ َكمَْوِلِه تَعَالَى: }لَْو  ْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َشاَء َّللاَّ
َ ٌَْفعَُل َما ٌُِرٌُد{ ]اْلبَمََرةِ:  ُ َما اْلتَتَلُوا َولَِكنَّ َّللاَّ ُ ٌَْفعَُل َما ٌََشاُء{ ]آِل َٖٕ٘مْن َكفََر َولَْو َشاَء َّللاَّ [ َولَاَل تَعَاَلى: }َكذَِلَن َّللاَّ
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 العبد بمصٌر ٌتعلك ما ذلن فً سواء بمشٌبته الفعل ولوع وعبل جل هللا ربطإذ 
 ولع ما أن على دلٌل فهذا أفعاله، سابر أو الضبلل أو الهداٌة، بذلن أعنً اآلخرة، فً

                                                                                                                                                                              

[ }َولَْو َشاَء َربَُّن آَلَمَن َمْن فًِ اأْلَْرِض كُلُُّهْم َجِمٌعًا{ 2ٖٔ[ َوَلاَل: }َولَْو َشاَء َربَُّن َما فَعَلُوهُ{ ]اأْلَْنعَاِم: ِٓٗعْمَراَن: 
ةً َواِحَدةً{ ]هُوٍد:  [ }لَْو َشاَء َربَُّن لََجعَلَ 55]ٌُونَُس:  ُ لََهَدى النَّاَس َجِمٌعًا{ ]الرعد: 1ٔٔالنَّاَس أُمَّ [ ٖٔ[ }لَْو ٌََشاُء َّللاَّ

ُ لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهَدى{ ]اأْلَْنعَاِم:  َنا كُلَّ نَْفٍس هَُداَها{ ]السَّْجَدةِ: ٖ٘}لَْو َشاَء َّللاَّ ٌْ ُ ٖٔ[ }لَْو ِشبْنَا آَلتَ  [ }َولَْو ٌََشاُء َّللاَّ
ٍد:  ْسَراِء: ٗاَلْنتََصَر ِمْنُهْم{ ]ُمَحمَّ ٌَْن{ ]اإْلِ ٌْنَا إِلَ ُ ٌَْختِْم َعلَى لَْلبَِن{ 1ٙ[ }َولَبِْن ِشبْنَا لَنَْذَهبَنَّ بِالَِّذي أَْوَح [ }فَإِْن ٌََشِؤ َّللاَّ

ُ َعلَى ذَِلَن لَِدًٌرا{ ]النَِّساِء: [ }إِْن ٌََشؤْ ٌُْذِهْبكُْم أٌََُّها النَّاُس َوٌَؤِْت بِآَخِرٌَن وَ ٕٗ]الشُّوَرى:  [ }لَتَْدُخلُنَّ َٖٖٔكاَن َّللاَّ
ُ آِمنٌَِن{ ]اْلفَتْحِ:  ُ إِْن َشاَء{ ]هُوٍد: 2ٕاْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِْن َشاَء َّللاَّ [ َولَْولُهُ َعْن إَِماِم اْلُحنَفَاِء: ٖٖ[ }إِنََّما ٌَؤْتٌِكُْم بِِه َّللاَّ

 ُ ٍء ِعْلًما{ ]اأْلَْنعَاِم: }َواَل أََخاُؾ َما ت ًْ ٌْبًا َوِسَع َربًِّ كُلَّ َش [ َولَْولُهُ َعِن الذَّبٌِحِ: 1ْٓشِركُوَن بِِه إاِلَّ أَْن ٌََشاَء َربًِّ َش
افَّاِت:  ابِِرٌَن{ ]الصَّ ُ ِمَن الصَّ ٌِْه السَّبَلُم: }َومَ ٕٓٔ}َستَِجُدنًِ إِْن َشاَء َّللاَّ ٌٍْب َعلَ ا ٌَكُوُن لَنَا أَْن نَعُوَد [ َولَْولُهُ َعْن شُعَ

ٍء ِعْلًما{ ]اأْلَْعَراِؾ:  ًْ ُ َربُّنَا َوِسَع َربُّنَا كُلَّ َش [ َولَْولُهُ َعْن ٌُوسَُؾ: }اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن َشاَء 51فٌَِها إاِلَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ
ُ آِمنٌَِن{ ]ٌُوسَُؾ:  ُ َصابًِرا{ ]اْلَكْهِؾ:  [ َولَْولُهُ َعْن ُموَسى: }َستَِجُدنًِ إِنْ 55َّللاَّ [ َولَْولُهُ َعْن لَْوِم ُموَسى: 5َٙشاَء َّللاَّ

ُ لَُمْهتَُدوَن{ ]اْلبَمََرةِ:  }َوإِنَّا إِْن َشاءَ  ٍء إِنًِّ فَاِعٌل ذَِلَن َؼًدا، 2َّٓللاَّ ًْ ِه َوَسلََّم: }َواَل تَمُولَنَّ ِلَش ٌْ ُ َعلَ [ َولَْولُهُ ِلنَبٌِِِّه َصلَّى َّللاَّ
ُ{ ]اْلَكْهِؾ: إاِلَّ  ُ{ ]ٌُونَُس: ٕٗأَْن ٌََشاَء َّللاَّ ا إاِلَّ َما َشاَء َّللاَّ [ َولَاَل: }َخاِلِدٌَن 5ٗ[ }لُْل اَل أَْمِلُن ِلنَْفِسً َنْفعًا َواَل َضرا

ِمثُْل ذَِلَن َولَاَل: }َربُّكُْم أَْعلَُم بِكُْم [ َوَعْن أَْهِل النَّاِر 2ٓٔفٌَِها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض إاِلَّ َما َشاَء َربَُّن{ ]هُوٍد: 
ْسَراِء:  ْبكُْم{ ]اإْلِ ُب َمْن ٌََشاُء{ ]اْلَمابَِدةِ: ٗ٘إِْن ٌََشؤْ ٌَْرَحْمكُْم أَْو إِْن ٌََشؤْ ٌُعَذِّ [ َولَاَل: ٓٗ[ َولَاَل: }ٌَْؽِفُر ِلَمْن ٌََشاُء َوٌُعَذِّ

ُل بِمََدٍر َما ٌََشاُء{  ْسَراِء: 2ٕ]الشُّوَرى: }َولَِكْن ٌُنَّزِ ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء َوٌَْمِدُر{ ]اإْلِ [ َوَلاَل: ٖٓ[ َولَاَل: }إِنَّ َربََّن ٌَْبسُطُ الّرِ
ْعِد:  ُ َما ٌََشاُء َوٌُثْبُِت{ ]الرَّ ٌْكُْم َواَل أَْدَراكُْم بِِه{ 5ٖ}ٌَْمُحوا َّللاَّ ُ َما تَلَْوتُهُ َعلَ [ ٙٔ]ٌُونَُس: [ َوَلاَل: }لُْل لَْو َشاَء َّللاَّ

ْنَساِن:  ْلنَا أَْمثَالَُهْم تَْبِدٌبًل{ ]اإْلِ [ َولَاَل: }َوَما ٌَْذكُُروَن إاِلَّ أَْن 1َٕولَاَل: }نَْحُن َخلَْمنَاهُْم َوَشَدْدنَا أَْسَرهُْم َوإِذَا ِشبْنَا بَدَّ
ثِِّر:  ُ{ ]اْلُمدَّ ْنَساِن: [ َوَلاَل: }َوَما تََشاُءوَن إاِلَّ أَْن ٌََٙ٘شاَء َّللاَّ ُ{ ]اإْلِ [ َفؤَْخبََر أَنَّ َمِشٌبَتَُهْم َوفِْعلَُهْم َمْولُوفَاِن ٌََٖٓشاَء َّللاَّ

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ مَ  َعلَى َمِشٌبَتِِه لَُهْم َهذَا َوَهذَا. َولَاَل: }لُِل اللَُّهمَّ َماِلَن اْلُمْلِن تُْإتًِ اْلُمْلَن َمْن تََشاُء َوتَْنِزعُ  ْن اْلُمْلَن ِممَّ
ٍء لَِدٌٌر{ ]آِل ِعْمَراَن:  ًْ ٌُْر ِإنََّن َعَلى كُّلِ َش َب اْلُمنَاِفِمٌَن ِإْن َشاَء أَْو ٕٙتََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بٌَِِدَن اْلَخ [ َولَاَل: }َوٌُعَذِّ

ٌِْهْم{ ]اأْلَْحَزاِب:  ً َمْن 2ْٗمَراَن: [ َولَاَل: }ٌَْختَصُّ ِبَرْحَمتِِه َمْن ٌََشاُء{ ]آِل عِ ٌَٕٗتُوَب َعلَ َ ٌَُزّكِ [ َوَلاَل: }َولَِكنَّ َّللاَّ
ُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمْن ٌََشاُء{ ]اْلبََمَرةِ: ٌََٕٔشاُء{ ]النُّوِر:  [ َولَاَل: }نُِصٌُب ِبَرْحَمتَِنا َمْن نََشاُء{ ]ٌُوسَُؾ: ٕٔٙ[ َولَاَل: }َوَّللاَّ

ِ ٌُْإتٌِِه َمْن ٌََشاُء{ ]ٌُوسَُؾ: 2ٙ: [ َولَاَل: }نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء{ ]ٌُوسُؾَ ٙ٘ [ َوَلاَل: ٙ٘[ َولَاَل: }ذَِلَن َفْضُل َّللاَّ
َ ٌَُمنُّ َعلَى َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه{ ]إِْبَراِهٌَم:  ًَ َمْن نََشاُء َواَل ٌَُردُّ بَؤْسُنَا َعِن اْلمَْوِم ٔٔ}َولَِكنَّ َّللاَّ [ َولَاَل: }فَنُّجِ

وِم: ٓٔٔوسؾ: اْلُمْجِرِمٌَن{ ]ٌ ٌَْؾ ٌََشاُء{ ]الرُّ ٌَاَح َفتُثٌُِر َسَحابًا فٌََْبسُطُهُ ِفً السََّماِء َك ُ الَِّذي ٌُْرِسُل الّرِ [ ولال: }َّللاَّ
َلاَل: }َولَْو [ وَ 55ٕ[ َوَلاَل: }ٌُْإِتً اْلِحْكَمةَ َمْن ٌََشاُء{ ]اْلبَمََرةِ: ٓٓٔ[ َولَاَل: }ِإنَّ َربًِّ َلِطٌٌؾ ِلَما ٌََشاُء{ ]ٌُوسَُؾ: 1ٗ

ُ لَذََهَب بِسَْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم{ٙٙنََشاُء لََطَمْسنَا َعلَى أَْعٌُنِِهْم{ ]ٌس:  [ َولَاَل: }إِْن ٌََشؤْ ٕٓ]اْلبَمََرةِ:  [ ، }َولَْو َشاَء َّللاَّ
ٌَح فٌََْظلَْلَن َرَواِكَد َعلَى َظْهِرِه{ ]الشُّوَرى:  [ ، }لَْو ٘ٙنََشاُء لََجعَْلَناهُ ُحَطاًما{ ]اْلَوالِعَِة: [ َوَلاَل: }لَْو ٌُْٖٖسِكِن الّرِ

ُ ِمْن فَْضِلِه إِْن َشاَء{ ]التَّْوبَِة: 2ٓنََشاُء َجعَْلنَاهُ أَُجاًجا{ ]اْلَوالِعَِة:  [ َولَاَل: }إِْن ٌَشَؤْ 1ٕ[ َولَاَل: }فََسْوَؾ ٌُْؽنٌِكُُم َّللاَّ
[ }َولَْو َشاَء ٖٖٔ[ }إِْن ٌََشؤْ ٌُْذِهْبكُْم َوٌَْستَْخِلْؾ ِمْن بَْعِدكُْم َما ٌََشاُء{ ]اأْلَْنعَاِم: ٙٔاِطٍر: ٌُْذِهْبكُْم َوٌَؤِْت بَِخْلٍك َجِدٌٍد{ ]فَ 
ُ أَلَْعنَتَكُْم{ ]اْلبَمََرةِ:  ٌِْه َمْن ٌََشاُء{ ]الشُّوَرى: َّٕٕللاَّ ُ ٌَْجتَبًِ إِلَ ُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمْن ٌََشاُء{ ]الْ ٖٔ[ }َّللاَّ [ ٕٔٙبَمََرةِ: [ }َوَّللاَّ

ٌََرةُ{ ]اْلَمَصِص:  ِ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء 1ٙ}َوَربَُّن ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء َوٌَْختَاُر َما َكاَن لَُهُم اْلِخ [ }َّلِلَّ
ُجُهْم ذُ  [ ، 5ْٗكَرانًا َوإِنَاثًا َوٌَْجعَُل َمْن ٌََشاُء َعِمًٌما{ ]الشُّوَرى: ٌََهُب ِلَمْن ٌََشاُء إَِناثًا َوٌََهُب ِلَمْن ٌََشاُء الذُّكُوَر، أَْو ٌَُزّوِ

ِ{ ]الشُّوَرى:  }َولَِكْن َجعَْلنَاهُ نُوًرا نَْهِدي بِِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا َوإِنََّن لَتَْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم، ِصَراطِ  [ َّٕ٘للاَّ
ُركُْم فًِ ا ٌَْؾ ٌََشاُء{ ]آِل ِعْمَراَن: }هَُو الَِّذي ٌَُصّوِ ِ ُصوَرةٍ َما َشاَء َركَّبََن{ ]ااِلْنِفَطاِر: ٙأْلَْرَحاِم َك [ 1[ }فًِ أَّي

َ ٌَُمنُّ َعلَى َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه{ ]إِْبَراِهٌَم:  ُ لَِطٌٌؾ بِِعبَاِدِه ٌَْرُزُق َمْن ٌََشاُء{ ]الشُّوَرى: ٔٔ}َولَِكنَّ َّللاَّ [ 5ٔ[ }َّللاَّ
ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء ِمْن ِعَباِدِه{ ]اْلمََصِص: } َ ٌَْبسُطُ الّرِ ٌَْكؤَنَّ َّللاَّ  .وؼٌر ذلن من اآلٌات[ 1َٕو

لال العبلمة ابن المٌم رحمه هللا تعالى بعد أن ساق نحوا من هذه اآلٌات: وهذه اآلٌات ونحوها تتضمن الرد على 
أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضبللهم، وهو سبحانه ٌخبر طابفتً الضبلل نفاة المشٌبة بالكلٌة ونفاة مشٌبة 

تارة أن كل ما فً الكون بمشٌبته، وتارة أن ما لم ٌشؤ لم ٌكن، وتارة أنه لو شاء لكان خبلؾ الوالع وأنه لو شاء 
لكان خبلؾ المدر الذي لدره وكتبه وأنه لو شاء ما عصً وأنه لو شاء لجمع خلمه على الهدى وجعلهم أمة 

دة، فتضمن ذلن أن الوالع بمشٌبته، وأن ما لم ٌمع فهو لعدم مشٌبته وهذا حمٌمة الربوبٌة وهو معنى كونه واح
}رب العالمٌن{ وكونه المٌوم المابم بتدبٌر أمور عباده، فبل خلك وال رزق وال عطاء وال منع وال لبض وال بسط 

بعد إذنه، وكل ذلن بمشٌبته وتكوٌنه إذ ال مالن  إال وال موت وال حٌاة وال ضبلل وال هدى وال سعادة وال شماوة
 أن بٌان فً فصل فً "الهجرتٌن طرٌك" فً وؼٌره هذا كبلمه انظر ".]ؼٌره وال مدبر سواه وال رب ؼٌره

 [وحده هللا من إال تكون ال والمضرة المنفعة
. 
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 ذلن فً سواء ٌشؤه، لم هللا ألن ٌمع لم إنما ٌمع لم وما هللا، بمشٌبة ولع إنما األفعال من
 أهل عند والمشٌبة المباحات، من معصٌة وال بطاعة لٌس ما أو المعصٌة أو الطاعة
 ٌخرج ال التً المدرٌة الكونٌة باإلرادة تتعلك وإنما والرضا الحب منها ٌلزم ال السنة
 ٌكون فإنه طاعة الفعل كان فإذا معصٌة، أو طاعة كان سواء عنها الوجود فً شًء
 ً ً  ٌكون فإنه معصٌة كان وإذا ورضاه وبحبه هللا بمشٌبة والعا  حبه وعدم هللا بمشٌبة والعا
 .(ٔ)لذلن ورضاه

 :واألحادٌث من السنة النبوٌة فً إثبات المشٌبة كثٌرة جدا، منها
 .(ٕ)فً شؤن الجنٌن: "فٌمضً ربن ما شاء وٌكتب الملن" -ملسو هيلع هللا ىلص-لوله  
  .(ٖ)ولوله: "اشفعوا تؤجروا وٌمضً هللا على لسان نبٌه ما ٌشاء" 
  .(ٗ)"إن هللا لبض أرواحكم حٌن شاء وردها حٌن شاء"  
  .(٘)"إن هللا لو شاء لم تناموا عنها، ولكنه أراد لٌكون لمن بعدكم"  
  .(ٙ)"لولوا ما شاء هللا وحده"  
 .(2)"للوب العباد بٌن إصبعٌن من أصابع الرحمن كملب واحد ٌصرفها كٌؾ ٌشاء"  
 .(1)"ما من للب إال بٌن إصبعٌن من أصابع الرحمن إن شاء ألامه وإن شاء أزاؼه"  
 .(5)ٌمول: "اللهم ٌا مملب الملوب ثبت للوبنا على دٌنن" -ملسو هيلع هللا ىلص-وكان  
  .(ٓٔ)ولوله عن هللا عز وجل: "فذلن فضلً أوتٌه من أشاء"  
  .(ٔٔ)الكافر كمثل األرزة صماء معتدلة حتى ٌمصمها هللا إذا شاء" ولوله: "مثل 
ٌصٌب بها من  ولوله: "تعرضوا لنفحات رحمة هللا فإن هلل عز وجل سحابب من رحمته 

  .(ٕٔ)ٌشاء من عباده"
ولوله فً حدٌث البٌعة: "ومن أصاب من ذلن شٌبا فستره هللا فهو إلى هللا عز وجل، إن  

  .(ٖٔ)شاء عذبه وإن شاء ؼفر له" 
                                                             

 .5ٗ-ٖٗ - هللا رحمه - المٌم البن العلٌل شفاء: والتوضٌح األدلة من لبلستزادة انظر(ٔ)
. أمه بطن فً اآلدمً الخلك كٌفٌة باب المدر، فً" ٕ٘ٗٙح/ 2ٖٕٓ/ ٗ" البخاري دون مسلم عند اللفظة هذه(ٕ)
 .عنه هللا رضً مسعود ابن حدٌث من
 .واإلرادة المشٌبة فً باب التوحٌد، فً" 1ٗٗ/ ٖٔ" البخاري(ٖ)

 موسى أبً حدٌث من بحرام لٌس فٌما الشفاعة استحباب باب والصلة، البر فً" 2ٕٕٙح/ ٕٕٙٓ/ ٗ" ومسلم
 .عنه هللا رضً
 .وؼٌره واإلرادة المشٌبة فً باب التوحٌد، فً" 2ٗٗ/ ٖٔ" البخاري(ٗ)
 .أراد لو: بلفظ" 5ٖٔ/ ٔ" مسنده فً أحمد ورواه". ٘٘ٔ/ ٗ" النبوة دالبل فً البٌهمً اللفظ بهذا رواه(٘)
 عند الحدٌث وأصل. البٌهمً عند بكٌر بن وٌونس أحمد عند زرٌع بن ٌزٌد عنه رواه ولد المسعودي سنده وفً

 .الزٌادة هذه دون البخاري
 .عنهما هللا رضً عباس ابن حدٌث من صحٌح وسنده" 1ٖٕو ٕٕٗو ٕٗٔ/ ٔ" أحمد(ٙ)
 .شاء كٌؾ الملوب تعالى هللا تصرٌؾ باب المدر، فً" ٕٗ٘ٙح/ ٕ٘ٗٓ/ ٗ" مسلم أخرجه(2)
 .صحٌح وسنده سمعان بن النواس حدٌث من" 55ٔح/ 2ٕ/ ٔ" ماجه وابن" 1ٕٔ/ ٕ" أحمد(1)
 حسن حدٌث هذا ولال الرحمن أصبعً بٌن الملوب أن جاء ما باب المدر، فً" ٕٓٗٔح/ 1ٗٗ/ ٗ" الترمذي(5)

 .لال كما وهو حسن
 بن هللا عبد حدٌث من، الؽروب لبل العصر من ركعة أدرن من باب الموالٌت، فً" 1ٖ/ ٕ" البخاري(ٓٔ)

 .عنهما هللا رضً عمر
 .المشٌبة فً باب التوحٌد، فً" ٙٗٗ/ ٖٔ" البخاري(ٔٔ)

 هللا رضً هرٌرة أبً حدٌث من. كالزرع المإمن مثل باب المنافمٌن، صفات فً" 1ٓ5ٕح/ ٖٕٙٔ/ ٗ" ومسلم
 .عنه
 من" 15ٖٔح الكنز" اإلٌمان شعب فً والبٌهمً" ٕٗص" الشدة بعد الفرج فً الدنٌا أبً ابن رواه . (ٕٔ)

 .ضعٌؾ وإسناده. هرٌرة أبً حدٌث
 لال وكذا بٌناه كما وهو ؼلط وهو أنس حدٌث من الشدة بعد الفرج إلى الصؽٌر الجامع فً السٌوطً وعزاه
 "1ٙٔ/ ٔ" األحٌاء تخرٌج فً العرالً
 عبادة حدٌث من العمبة وبٌعة بمكة النبً إلى األنصار وفود باب األنصار، منالب فً" 5ٕٔ/ 2" البخاري(ٖٔ)
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وفً حدٌث احتجاج الجنة والنار لوله تعالى للجنة: "أنت رحمتً أرحم بن من أشاء"  
  .(ٔ)وللنار: "أنت عذابً أعذب بن من أشاء" 

ولوله ملسو هيلع هللا ىلص: "ال ٌمل أحدكم اللهم اؼفر لً إن شبت اللهم ارحمنً إن شبت وارزلنً إن  
  .(ٕ)شبت، لٌعزم المسؤلة فإن هللا تعالى ال مكره له" 

  .(ٖ)ولوله: "ولكن لل لدر هللا وما شاء فعل"  
ذابً كبلم، إنما ولوله عن هللا عز وجل: "ذلن بؤنً جواد أفعل ما أشاء، عطابً كبلم وع 

  .(ٗ)أمري لشًء إذا أردته أن ألول له كن فٌكون"
ولوله: "ما أنعم هللا على عبد من نعمة من أهل وولد فٌمول ما شاء هللا ال لوة إال باهلل  

  .(٘)فٌرى فٌه آٌة دون الموت"
  .(ٙ)"فٌدعنً ما شاء هللا أن ٌدعنً" وفً حدٌث الشفاعة: 
  ؟(2)وفً حدٌث "آخر أهل الجنة دخوال الجنة": "فٌسكت ما شاء هللا أن ٌسكت"  
 . (1)وفٌه لوله تعالى: "ال أهزأ بن ولكنً على ما أشاء لدٌر"  
  .(5)ولال: "فؤرٌد إن شاء هللا أن أختبا دعوتً شفاعة ألمتً"  
 .(ٓٔ)ا أحد" ولال: "ال ٌدخل النار إن شاء هللا من أصحاب الشجرة الذٌن باٌعوا تحته 
  .(ٔٔ)ولال: "إنً ألطمع أن ٌكون حوضً إن شاء هللا ما بٌن أٌلة إلى كذا"  
  .(ٕٔ)ولال فً المدٌنة: "ال ٌدخلها الطاعون وال الدجال إن شاء هللا تعالى"  
  .(ٖٔ)وفً زٌارة المبور: "وإنا إن شاء هللا بكم الحمون"  
  .(ٗٔ)وفً حصار الطابؾ، "إنا لافلون ؼدا إن شاء هللا"  
  .(ٔ)وفً لدومه مكة: "منزلنا ؼدا إن شاء هللا بخٌؾ بنً كنانة"  

                                                                                                                                                                              

 .الصامت بن
 .مزٌد من هل وتمول باب التفسٌر، فً" 5٘٘/ 1" البخاري(ٔ)

 .الجبارون ٌدخلها النار باب نعٌمها، وصفة الجنة فً" 1ٕٗٙح/ 1ٕٙٔ/ ٗ" ومسلم
 .واإلرادة المشٌبة فً باب التوحٌد، فً" 1ٗٗ/ ٖٔ" البخاري(ٕ)

 .عنه هللا رضً هرٌرة أبً حدٌث من. 21 باب الدعوات، فً" 52ٖٗح/ ٕٙ٘/ ٘" والترمذي
 هرٌرة أبً حدٌث من وؼٌره. العجز وترن بالموة األمر فً باب المدر، فً" ٕٗٙٙح/ ٕٕ٘ٓ/ ٗ" مسلم(ٖ)

 .عنه هللا رضً
/ ٕٕٗٔ/ ٕ" ماجه وابن. 1ٗ باب المٌامة صفة فً" 5ٕ٘ٗح/ ٙ٘ٙ/ ٗ" والترمذي" 22ٔو ٗ٘ٔ/ ٘" أحمد(ٗ)
 .عنه هللا رضً ذر أبً حدٌث من التوبة ذكر باب الزهد، فً" 2ٕ٘ٗح
 زرارة بن الملن عبد وفٌه" ٖٗٔ/ ٓٔ/ الزوابد مجمع" واألوسط" ٕٕٔ/ ٔ" الصؽٌر فً الطبرانً رواه(٘)
 .ضعٌؾ وهو
 اإلٌمان فً" 5ٖٔح/ 1ٓٔ/ ٔ" ومسلم{ بٌدي خلمت لما: }تعالى لوله باب التوحٌد فً" 5ٕٖ/ ٖٔ" البخاري(ٙ)
 .عنه هللا رضً مالن بن أنس حدٌث من فٌها منزلة الجنة أهل أدنى باب
 باب اإلٌمان فً" 1ٕٔح/ ٙٙٔ-ٖٙٔ/ ٔ" ومسلم. السجود فضل باب فً األذان فً" 5ٕٕ/ ٕ" البخاري(2)

 .عنه هللا رضً هرٌرة أبً حدٌث من الرإٌة طرٌك معرفة
 مسعود بن هللا عبد حدٌث من خروجا النار أهل آخر باب اإلٌمان فً" 12ٔح/ 2٘ٔ-2ٗٔ/ ٔ" مسلم . (1)

 عنه هللا رضً
 باب اإلٌمان فً" 51ٔح 1ٔٔ/ ٔ" ومسلم مستجابة دعوة نبً لكل باب الدعوات فً" 5ٙ/ ٔٔ" البخاري(5)

 .عنه هللا رضً هرٌرة أبً حدٌث من ألمته الشفاعة دعوة -وسلم علٌه هللا صلى- النبً اختباء
 الرضوان بٌعة أهل الشجرة أصحاب فضابل من باب الصحابة فضابل فً" 5ٕٙٗح/ 5ٗٔ/ ٗ" مسلم(ٓٔ)

 .عنهما هللا رضً مبشر أم حدٌث من عنهم هللا رضً
 من" ودمشك أبلة بٌن ما وفٌه" الشٌخٌن شرط على وإسناده" ٕٗٔص" والصفات األسماء فً البٌهمً رواه(ٔٔ)

 .هرٌرة أبً حدٌث
 .واإلرادة المشٌبة فً باب التوحٌد، فً" 2ٗٗ/ ٖٔ" البخاري(ٕٔ)
 .الممابر دخول عند ٌمال ما باب الجنابز، فً" 52ٗح/ 5ٙٙ/ ٕ" مسلم(ٖٔ)
 فً" 221ٔح/ ٖٓٗٔ-ٕٓٗٔ/ ٖ" ومسلم، واإلرادة المشٌبة فً باب التوحٌد، فً" 1ٗٗ/ ٖٔ" البخاري(ٗٔ)

 .الطابؾ ؼزوة باب، والسٌر الجهاد
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وفً لصة بدر: " هذا مصرع فبلن ؼدا، إن شاء هللا، وهذا مصرع فبلن ؼدا، إن شاء  
  .(ٕ)"هللا

  .(ٖ)وفً بعض أسفاره: "إنكم تؤتون الماء ؼدا إن شاء هللا" 
 .(ٗ)رجع ؼٌر حنث"  مضى وإن شاء ولال: "من حلؾ فمال: إن شاء هللا فإن شاء 
 . (٘) ولال: "ألؼزون لرٌشا" ثم لال: فً الثانٌة: "إن شاء هللا" 
ولال: "أال مشمر للجنة" فمال الصحابة نحن المشمرون لها ٌا رسول هللا فمال: "لولوا:  

 .(ٙ)إن شاء هللا" لالوا: إن شاء هللا
 وؼٌر ذلن من األحادٌث الثابتة. 
 المرآن

ِ فَْلٌَتََوك ِل }َوَما لَنَا أاَل   ٌْتُُمونَا َوَعلَى ّللا  ِ َولَْد َهَدانَا سُبُلَنَا َولَنَْصبَِرن  َعلَى َما آذَ نَتََوك َل َعلَى ّللا 
لُوَن )  [ٕٔ({ ]إبراهٌم : ٕٔاْلُمتََوّكِ
 التفسٌر:

وكٌؾ ال نعتمد على هللا، وهو الذي أرشدنا إلى طرٌك النجاة من عذابه باتباع أحكام دٌنه؟ 
ولنصبرنَّ على إٌذابكم لنا بالكبلم السٌا وؼٌره، وعلى هللا وحده ٌجب أن ٌعتمد المإمنون فً 

 نصرهم، وهزٌمة أعدابهم.
ِ َولَْد َهَدانَا سُبُلَنَا{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  وكٌؾ ال  ، أي:"[ٕٔ}َوَما لَنَا أاَلَّ نَتََوكََّل َعلَى َّللاَّ

 .(2)"نعتمد على هللا، وهو الذي أرشدنا إلى طرٌك النجاة من عذابه باتباع أحكام دٌنه؟
وما لنا أن ال نتوكل }ٌمول تعالى ذكره، مخبًرا عن لٌِل الرسل ألممها:  لال الطبري:" 
رنا طرٌَك النجاة من عذابه، ، ، فنثك به وبكفاٌته ودفاعه إٌاكم عنَّا {على هللا  .(1)"فبٌن لناولد بَصَّ
أي: ما لنا أال نتوكل علٌه فً النصر والظفر علٌكم؛ ولد وفمنا وأكرمنا  لال الماترٌدي:" 

السلون فً السبل التً علٌنا سلوكها، وذلن أعسر من المٌام لؤلعداء والنصر بهم؛ ولد أكرمنا ما 
 .(5)"هو أعسر وأعظم؛ فإن ٌنصرنا أولى

                                                                                                                                                                              

 أو الجنة من المٌت ممعد عرض باب وأهلها، نعٌمها وصفة الجنة فً" 12ٖٕح/ ٖٕٕٓ-ٕٕٕٓ/ ٗ" مسلم(ٔ)
 .علٌه النار
، اإلسناد بهذا ٌحٌى، عن علً، بن عمرو عن 1ٓٔ/  ٗ النسابً، وٖٗٔ-ٖٖٔ/ٔ(:ص1ٕٔاحمد) أخرجه (ٕ)

 بن سلٌمان عن طرق من( ٓٗٔ) ٌعلى وأبو، ( ٕٕٕ) والبزار ،( 12ٖٕ) ومسلم ،( ٓٗ) الطٌالسً وأخرجه
 .به المؽٌرة،
 .الشٌخٌن شرط على صحٌح إسناده
 فً" 2ٓٙح/ 21ٗٔ/ ٗ" مسلم رواه تبون ؼزوة فً -وسلم علٌه هللا صلى- لالها ولد تبون ماء عٌن هً(ٖ)

 .حٌوة بن رجاء حدٌث من -وسلم علٌه هللا صلى- النبً معجزات باب الفضابل،
 .الٌمٌن فً االستثناء باب والنذور، اإلٌمان فً" ٕٕٖٙح/ ٕٕ٘/ ٖ" داود أبو رواه(ٗ)

 وسنده. واستثنى حلؾ من: بلفظ ولكن الٌمٌن فً االستثناء باب الكفارات، فً" ٕ٘ٓٔح/ 1ٓٙ/ ٔ" ماجه وابن
 .حسن
. مرسبل عكرمة رواٌة من. السكوت بعد الٌمٌن فً االستثناء باب اإلٌمان، فً" 1ٕٖ٘ح/ ٖٕٔ/ ٖ" داود أبو(٘)

 .عباس ابن عن عكرمة عن سمان عن شرٌن عن واحد ؼٌر الحدٌث هذا أسند ولد: ولال
 ".ٓٗٗ/ ٔ العلل" أشبه والمرسل: حاتم أبو لال
 .ضعٌؾ وهو الماضً شرٌن سنده فًو
 فً والفسوي" ٕٕٓٙموارد" صحٌحه فً حبان وابن" ٕٖٖٗح/ 5ٗٗٔ" 1ٗٗٔ/ ٕ" ماجه ابن رواه(ٙ)

 ".ٖٗٓ/ ٔ" والتارٌخ المعرفة
 لبل وخولط لٌن بعض حدٌثه فً األشدق موسى بن وسلٌمان مجهول،: المعافري الضحان فٌه ضعٌؾ وسنده
 .بملٌل موته
 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٖ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (5)
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ولد فعل بنا ما  {،ولد هدانا}ا فً أن ال نتوكل علٌه معناه: وأى عذر لن لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)"ٌوجب توكلنا علٌه، وهو التوفٌك لهداٌة كل واحد منا سبٌله الذي ٌجب علٌه سلوكه فً الدٌن

 .(ٔ)"الدٌن
الطرٌك  :أي {،ولد هدانا سبلنا، }أي شً لنا فً ترن التوكل على هللا لال المرطبً:" 

 .(ٕ)"الذي ٌوصل إلى رحمته، وٌنجً من سخطه ونممته
اآلٌة، ولفتهم الرسل على جهة التوبٌخ على  {ما لَنا أاَلَّ نَتََوكَّلَ }لوله:  لال ابن عطٌة:" 

تعلٌل فً أن ال ٌتوكلوا على هللا، وهو لد أنعم علٌهم وهداهم طرٌك النجاة وفضلهم على 
 .(ٖ)"خلمه

ٌْتُُموَنا{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ولنصبرنَّ على إٌذابكم  ، أي:"[ٕٔ}َولَنَْصبَِرنَّ َعلَى َما آذَ
 .(ٗ)"لنا بالكبلم السٌا وؼٌره

فً هللا وعلى ما نلمى منكم من المكروه فٌه بسبب ُدعابنا لكم إلى ما  لال الطبري:"أي: 
 .(٘)"لهندعوكم إلٌه، من البراءة من األوثان واألصنام، وإخبلص العبادة 

 .(ٙ)"ثم ألسموا أن ٌمع منهم الصبر على اإلذاٌة فً ذات هللا تعالى لال ابن عطٌة:" 
به،  {على ما آذٌتمونا}لسم، مجازه: وهللا لنصبرن « الم» {ولنصبرن} لال المرطبً:" 

 .(2)"أي من اإلهانة والضرب، والتكذٌب والمتل، ثمة باهلل أنه ٌكفٌنا وٌثٌبنا
 .(1)"حلفوا على الصبر على أذاهم وأن ال ٌمسكوا عن دعابهم :أي لال البٌضاوي:" 
لُوَن{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ِ فَْلٌَتََوكَِّل اْلُمتََوّكِ وعلى هللا وحده ٌجب  ، أي:"[ٕٔ}َوَعلَى َّللاَّ

 .(5)"أن ٌعتمد المإمنون فً نصرهم، وهزٌمة أعدابهم
ٌمول: وعلى هللا فلٌتوكل من كان به واثمًا من خلمه، فؤما من كان به كافًرا  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"فإّن ولٌَّه الشٌطان

 .(ٔٔ)"حتى ال ٌكون تكرار ،فلٌثبت المتوكلون على توكلهم :أي لال البٌضاوي:" 
أمر منهم للمإمنٌن كافة بالتوكل،  {،وعلى هللا فلٌتوكل المإمنون} لال الزمخشري:" 

ولصدوا به أنفسهم لصدا أولٌا وأمروها به، كؤنهم لالوا: ومن حمنا أن نتوكل على هللا فً الصبر 
 .(ٕٔ)"على معاندتكم ومعاداتكم وما ٌجرى علٌنا منكم

كؤنه ٌخرج على األمر؛ أي: على  {،وعلى هللا فلٌتوكل المتوكلون} لال الماترٌدي:لوله " 
وٌشبه أن ٌكون على الخبر؛ أي: ال ٌتوكل المإمن إال على ، فتوكلوا؛ ال تتوكلوا على ؼٌره هللا

اآلٌة، وهو لول  {إنً توكلت على هللا. . .}هللا؛ ال ٌتوكل على ؼٌره؛ كمول الرسول حٌث لال: 
 .(ٖٔ)"اآلٌة، ونحوه {على هللا توكلنا ربنا افتح بٌننا. . .}هود، ولول المإمنٌن: 

 فإن للت: كٌؾ كرر األمر بالتوكل؟  

                                                             

 .ٗٗ٘/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٖٗ/5تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .5ٕٖ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٖ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .1ٖٗ/5تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٙٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .ٗٗ٘/ٖالكشاؾ: (ٕٔ)
 .2ٖٖ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (ٖٔ)



ٕٕٕ 
 

فلٌثبت المتوكلون  :معناه {،فلٌتوكل المتوكلون}للت: األول الستحداث التوكل، ولوله 
 .(ٔ)على ما استحدثوا من توكلهم ولصدهم إلى أنفسهم على ما تمدم

 الفوابد:
 وجوب الصبر على األذى فً سبٌل هللا وانتظار الفرج بؤخذ الظالمٌن. -ٔ
تفوٌض األمر إلى هللا عز وجل والثمة بحسن النظر فٌما أمر به :"جملة التوكل  -ٕ

 .(ٕ)"وأباحه
}َوَما َلنَا  :لول رسل هللا علٌهم الصبلة والسبلم ألممهم ، ٌدل علٌهالتران التوكل بالهداٌة -ٖ

لوٌاً فً فالعبد إذا سلن طرٌك الحك والهدى ٌكون ، أاَلَّ نَتََوكََّل َعلَى هللاِ َولَْد َهَدانَا ُسبُلَنَا{
توكله على ربه ـ تبارن تعالى ـ ومن اعتمد على ربه كفاه كلما أهمه وما لم ٌهمه لال 

ًُّ َحْسبَُن هللاُ َوَمِن اتَّبَعََن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{  ٌَا أٌََُّها النَِّب  .[2ٙ]األنفال:تعالى: }
بة اإلنسان دلت هذه اآلٌة على أن الجمع بٌن التوكل والهداٌة من تحمك اإلٌمان، ومصٌ -ٗ

إما من عدم الهداٌة وإما من عدم توكله على هللا، كما دلت أٌضاً على أن الرسل علٌهم 
الصبلة والسبلم كان حالهم التوكل على هللا وحده، والمرآن مملإ بذكر التوكل إما أمراً 
به، وإما إخباراً عن خاصة هللا وأولٌابه وهم المإمنون بؤنهم حمموا عبودٌة التوكل، ولد 
أمر هللا نبٌه وخاتم رسله بالتوكل علٌه فً مواضع كثٌرة من كتابه وسماه المتوكل كما 
روى ذلن البخاري من حدٌث عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما أن هذه اآلٌة التً فً 

راً َونَِذٌراً{  ًُّ إِنَّا أَْرَسْلنَاَن َشاِهداً َوُمبَّشِ لال فً التوراة:  [ٕٔ]إبراهٌم:المرآن }ٌَا أٌََُّها النَّبِ
"ٌا أٌها النبً إنا أرسلنان شاهداً ومبشراً وحرزاً لؤلمٌٌن أنت عبدي ورسولً سمٌتن 

 .(٘)باألسواق ... " الحدٌث (ٗ)وال سخاب (ٖ)المتوكل لٌس بفظ وال ؼلٌظ
ولد أخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن السبعٌن األلؾ الذٌن ٌدخلون الجنة ببل حساب وال عذاب 

 م النصٌب األوفر فً تحمٌك ممام التوكل.بؤن له
روى البخاري فً صحٌحه بإسناده إلى عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما أن 
ً بؽٌر حساب. هم الذٌن ال  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ٌدخل الجنة من أمتً سبعون ألفا

 .(ٙ)ٌسترلون، وال ٌتطٌرون وعلى ربهم ٌتوكلون" 
رحمه هللا تعالى حول هذا الحدٌث: "إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص جعل الوصؾ لال ابن المٌم 

الذي ٌستحك به هإالء هو دخول الجنة بؽٌر حساب هو تحمٌك التوحٌد وتجرٌده فبل 
ٌرة نوع من الشرن،  ٌَّرون وعلى ربهم ٌتوكلون، والّطِ ٌسؤلون ؼٌرهم أن ٌرلٌهم وال ٌتط

ره وتركهم اإلسترلاء والتطٌر هو من تمام التوكل على هللا وحده ال على ؼٌ وٌتوكلون
 .(2)على هللا"

 المرآن
ٌْهِ  ْم َربُُّهْم }َولَاَل ال ِذٌَن َكفَُروا ِلُرسُِلِهْم لَنُْخِرَجن كُْم ِمْن أَْرِضنَا أَْو لَتَعُوُدن  فًِ ِمل تِنَا فَؤَْوَحى إِلَ

 [ٖٔ({ ]إبراهٌم : ٖٔلَنُْهِلَكن  الظ اِلِمٌَن )
 تفسٌر:ال

وضالت صدور الكفار مما لاله الرسل فمالوا لهم: لنطردنكم من ببلدنا حتى تعودوا إلى دٌننا، 
 فؤوحى هللا إلى رسله أنه سٌهلن الجاحدٌن الذٌن كفروا به وبرسله.

                                                             

 .ٗٗ٘/ٖانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .٘/ٕالمنهاج فً شعب اإلٌمان: (ٕ)
ً  أصعب أي فبلن من أفظ وفبلن الخلك، سًء: الفظ(ٖ) ً  وسلم علٌه هللا صلى أنه: هنا والمراد ـ خلما  بؤمته رفٌما
 .5٘ٗ/ٖ النهاٌة. ؼلٌظ وال فظ ؼٌر التبلٌػ فً
 .5ٖٗ/ٕ النهاٌة. الصٌاح بمعنى: والصخب السَّخب(ٗ)
 .2ٗٔ/ٕ المسند ،5ٓٔ ـ 15ٔ/ٖ البخاري صحٌح(٘)
 .ٖ٘ٓ/ٔٔ الفتح مع البخاري صحٌح(ٙ)
 .15ص األرواح حادي(2)



ٕٕٖ 
 

َلتَعُوُدنَّ فًِ ِملَّتِنَا{ }َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ِلُرسُِلِهْم لَنُْخِرَجنَّكُْم ِمْن أَْرِضنَا أَْو لوله تعالى: 
 .(ٔ)"لنطردنكم من ببلدنا حتى تعودوا إلى دٌننا :لال الكفار للرسلو ، أي:"[ٖٔ]إبراهٌم : 
ٌمول عّز ذكره: ولال الذٌن كفروا باهلل لرسلهم الذٌن أرسلوا إلٌهم، حٌن  لال الطبري:" 

 {لنخرجنَّكم من أرضنا} واألوثاندعوهم إلى توحٌد هللا وإخبلص العبادة له، وفراق عبادة اآللهة 
، ٌعنون: إال أن تَعُودوا فً ِدٌننا الذي {أو لتعودن فً ِملّتنا}، ٌعنون: من ببلدنا فنطردكم عنها 

 .(ٕ)"نحن علٌه من عبادة األصنام
كله  ،لتدخلن فً دٌننا، فهذا :لول{، "أَْو لَتَعُوُدنَّ فًِ ِملَّتَِنا}لال أبو اللٌث السمرلندي: 

 .(ٖ)"تعزٌة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص لٌصبر على أذى المشركٌن كما صبر من لبله من الرسل
ٌعنون: إال أن ترجعوا، أو حتى ترجعوا إلى  ،أو لتعودن فً ملتنا{ لال البؽوي:"} 
 .(ٗ)"دٌننا

حلفوا على أن ٌكون أحد األمرٌن، إما إخراجهم للرسل أو عودهم إلى  لال البٌضاوي:" 
ملتهم، وهو بمعنى الصٌرورة ألنهم لم ٌكونوا على ملتهم لط، وٌجوز أن ٌكون الخطاب لكل 

 .(٘)"رسول ومن آمن معه فؽلبوا الجماعة على الواحد
اإلخراج من  ٌخبر تعالى عما توعدت به األمم الكافرة رسلهم ، من لال ابن كثٌر:" 

ٌُْب  أرضهم ، والنفً من بٌن أظهرهم ، كما لال لوم شعٌب له ولمن آمن به : } لَنُْخِرَجنََّن ٌَا شُعَ
[ ، ولال لوم لوط : } 11َوالَِّذٌَن آَمنُوا َمعََن ِمْن لَْرٌَتِنَا أَْو لَتَعُوُدنَّ فًِ ِملَّتِنَا { ]األعراؾ : 

ُروَن { ]النمل : أَْخِرُجوا آَل لُوٍط ِمْن لَْرٌَتِكُ  [ ، ولال تعالى إخبارا عن ْٙ٘م ِإنَُّهْم أُنَاٌس ٌَتََطهَّ
ونََن ِمَن األْرِض ِلٌُْخِرُجوَن ِمْنَها َوإِذًا ال ٌَْلَبثُوَن ِخبلفََن إِال  مشركً لرٌش : } َوإِْن َكاُدوا لٌََْستَِفزُّ

َن الَِّذٌَن َكَفُروا ِلٌُثْبِتُوَن أَْو ٌَْمتُلُوَن أَْو [ ، ولال تعالى : } َوإِْذ ٌَْمكُُر بِ 2ٙلَِلٌبل { ]اإلسراء : 
ٌُْر اْلَماِكِرٌَن { ]األنفال :  ُ َخ ُ َوَّللاَّ  [.ٌُْٖٓخِرُجوَن َوٌَْمُكُروَن َوٌَْمُكُر َّللاَّ

وكان من صنعه تعالى : أنه أظهر رسوله ونصره ، وجعل له بسبب خروجه من مكة 
فً سبٌل هللا ، ولم ٌزل ٌرلٌه هللا تعالى من شًء إلى شًء ، أنصاًرا وأعوانًا وجندا ، ٌماتلون 

حتى فتح له مكة التً أخرجته ، ومكن له فٌها ، وأرؼم آناؾ أعدابه منهم ، ومن سابر أهل 
األرض ، حتى دخل الناس فً دٌن هللا أفواجا ، وظهرت كلمة هللا ودٌنه على سابر األدٌان ، فً 

 .(ٙ)"مانمشارق األرض ومؽاربها فً أٌسر ز
« ٕ»لٌكونن أحد األمرٌن ال محالة، إما إخراجكم وإما عودكم حالفٌن  لال الزمخشري:"

على ذلن. فإن للت: كؤنهم كانوا على ملتهم حتى ٌعودوا فٌها. للت: معاذ هللا، ولكن العود بمعنى 
اد، صار، ولكن ع الصٌرورة، وهو كثٌر فً كبلم العرب كثرة فاشٌة ال تكاد تسمعهم ٌستعملون

ما عدت أراه عاد ال ٌكلمنً، ما عاد لفبلن مال. أو خاطبوا به كل رسول ومن آمن به، فؽلبوا 
فً الخطاب الجماعة على الواحد لنهلكن الظالمٌن حكاٌة تمتضً إضمار المول، أو إجراء 

 .(2)"اإلٌحاء مجرى المول، ألنه ضرب منه
ٌِْهْم َربُُّهْم لوله تعالى:  فؤوحى هللا إلى  ، أي:"[ٖٔلَنُْهِلَكنَّ الظَّاِلِمٌَن{ ]إبراهٌم : }فَؤَْوَحى إِلَ

 .(1)"رسله أنه سٌهلن الجاحدٌن الذٌن كفروا به وبرسله
ٌمول: أوحى هللا تعالى إلى الرسل لنهلكن الظالمٌن فهذا الم  "لال أبو اللٌث السمرلندي: 

 .(ٔ)"همالمسم، وٌراد به: التؤكٌد للكبلم، أن ٌهلن الكافرٌن من لوم

                                                             

 .1ٙ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:2ٕ٘انظر: التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٗ٘-5ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٕ/ٕبحر العلوم: (ٖ)
 .5ٖٖ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .5٘ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .٘ٗ٘-ٗٗ٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (1)



ٕٕٗ 
 

 .(ٕ)بالٌاء، «لٌهلكن»ولرأ أبو حٌوة: 
 الفوابد:
 عالبة الظلم وهً الخسران والدمار ال تتبدل وال تتخلؾ وإن طال الزمن. -ٔ
 أكثر من آٌة. لال تعالى:، وهذا ما نمرأه فً ربط المرآن الكرٌم بٌن الظلم واإلهبلن -ٕ

ٌِْهْم َربُُّهْم لَنُْهِلَكنَّ الظَّاِلِمٌَن{ ]إبراهٌم:  ا َظلَُموا{ ، [ ٖٔ}فَؤَْوَحى إِلَ }َوتِْلَن اْلمَُرى أَْهلَْكنَاهُْم لَمَّ
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ الظَّاِلِمٌَن{ ]ٌونس: ، [ٙ٘]الكهؾ:   [ .5ٖ}فَاْنظُْر َك

تتخلؾ أبدا، سنة هللا وهذه إحدى السنن الكونٌة فً االجتماع البشري، وهً ال 
ولن تجد لسنة هللا تبدٌبل. وال ٌؽٌب عن الذهن أن السنن الكونٌة ال عبللة لها بالدٌن أو 
الثمافة، فمتى وجدت أسبابها ولعت النتابج، سواء كانت األسباب فً أمة كافرة أو أمة 

ذلن كان من مسلمة؛ ألن أسباب استمرار الملن أو انهٌاره ال عبللة له بدٌن وال ثمافة. ول
موارٌث أمتنا أن هللا ٌمٌم الدولة العادلة وإن كانت كافرة وال ٌمٌم الدولة الظالمة وإن 
كانت مإمنة، وهذا أمر ٌنبؽً أن ٌستمر فً أذهان الجمٌع حتى إذا نظر المسلم المعاصر 
حوله فً شرق الببلد وؼربها، فوجد ببلد أوروبا وأمرٌكا لد استمرت فٌها الممالن 

فٌها مظاهر العمران، وسادت لؽة العلم فبل ٌعتبر ذلن خروجا عن السنن  وازدهرت
اإللهٌة فً الكون، فهذا أمر طبٌعً، حٌث ساد العدل واختفى الظلم، وأصبح العالم آمنا 
فً بٌته، وآمنا على عرضه، وآمنا على ماله، وكان لئلنسان هنان لٌمة، ولكلمة العلم 

 .(ٖ)ستمرار واألمانوصوت العالم أثر، وتلن مإشرات اال
 المرآن

 [ٗٔ({ ]إبراهٌم : ٗٔ}َولَنُْسِكنَن كُُم اَْلَْرَض ِمْن بَْعِدِهْم ذَِلَن ِلَمْن َخاَؾ َممَاِمً َوَخاَؾ َوِعٌِد )
 التفسٌر:

ولنجعلن العالبة الحسنة للرسل وأتباعهم بإسكانهم أرض الكافرٌن بعد إهبلكهم، ذلن اإلهبلن 
أرضهم أمر مإكد لمن خاؾ ممامه بٌن ٌديَّ ٌوم المٌامة، وخشً  للكفار، وإسكان المإمنٌن

 وعٌدي وعذابً.
ولنجعلن العالبة  ، أي:"[ٗٔ}َولَنُْسِكَننَّكُُم اأْلَْرَض ِمْن بَْعِدِهْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"الحسنة للرسل وأتباعهم بإسكانهم أرض الكافرٌن بعد إهبلكهم
كموله تعالى: }َوأَْوَرثْنَا اْلمَْوَم الَِّذٌَن َكانُوا  ،أي أرضهم ودٌارهم لال البٌضاوي:" 

 .(٘)" [2ٌُْٖٔستَْضعَفُوَن َمَشاِرَق اأْلَْرِض َوَمؽَاِربََها{ ]األعراؾ : 
 .(ٙ)"أي: من بعد هبلكهم لال البؽوي:" 
: ٌعنً: نجعل دٌارهم موضع سكناكم، وهذا فً معنى لوله تعالى لال السمعانً:" 

 .(2)"[٘ٗ}َوَسَكْنتُْم فًِ َمَساِكِن الَِّذٌَن َظلَُموا أَْنفَُسُهْم{ ]إبراهٌم : 
هذا وعٌد من هللا َمْن َوعد من أنبٌابه النصَر على الَكفَرة به من لومه.  لال الطبري:" 

من  ٌمول: لما تمادْت أمم الرسل فً الكفر، وتوعَّدوا رسُلهم بالولوع بهم، أوحى هللا إلٌهم بإهبلن
َكفَر بهم من أممهم ووعدهم النصر. وكلُّ ذلن كان من هللا وعًٌدا وتهدُّدا لمشركً لوم نبٌِّنا دمحم 
ملسو هيلع هللا ىلص على كفرهم به، وُجْرأتهم على نبٌه، وتثبٌتًا لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وأمًرا له بالصبر على ما لمً من 

                                                                                                                                                                              

 .2ٖٕ/ٕبحر العلوم: (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٓ٘ٔانظر: الوحً والؽنسان: (ٖ)
 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5٘ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .5ٖٖ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .1ٓٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
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فَة أن  ،كان لبله من أولً العزم من رسلهالمكروه فٌه من مشركً لومه، كما صبر من  وُمعّرِ
 .(ٔ)"عالبة أمِر من كفر به الهبلُن، وعالبتَه النصُر علٌهم، سُنَّةُ هللا فً الذٌن َخلَْوا من لبل

الخطاب للحاضرٌن، والمراد هم وذرٌتهم، وٌترتب هذا المعنى فً  لال ابن عطٌة:" 
َركُْم إِلى أََجٍل } لوله: ىَوٌَُإّخِ  .(ٕ)"ٌإخركم وأعمابكم :أي ،[ٓٔ]إبراهٌم:  {ُمَسما
وعدهم النصر فً الدنٌا، والجنة فً اآلخرة. فبٌن هللا تعالى من ٌسكنها من  لال لتادة:" 

عباده، فمال: ولمن خاؾ ممام ربه جنتان وإن هلل مماما هو لابمه، وإن أهل اإلٌمان خافوا ذلن 
 .(ٖ)"الممام فنصبوا، ودأبوا اللٌل والنهار

أرض الظالمٌن ودٌارهم، ونحوه }َوأَْوَرثْنَا اْلمَْوَم  :«األرض»ـالمراد ب لال الزمخشري:" 
[، }َوأَْوَرثَكُْم أَْرَضُهْم 2ٖٔالَِّذٌَن َكانُوا ٌُْستَْضعَفُوَن َمَشاِرَق اأْلَْرِض َوَمَؽاِربََها{ ]األعراؾ : 

ولمد عاٌنت هذا  ،(ٗ)«من آذى جاره ورثه هللا داره» وعن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،[2َٕوِدٌَاَرهُم{ ]األحزاب : 
فً مدة لرٌبة: كان لً خال ٌظلمه عظٌم المرٌة التً أنا منها وٌإذٌنً فٌه، فمات ذلن العظٌم 
وملكنً هللا ضٌعته، فنظرت ٌوما إلى أبناء خالً ٌترددون فٌها وٌدخلون فً دورها وٌخرجون 

 .(٘)"نا شكرا هللوٌؤمرون وٌنهون فذكرت لول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وحدثتهم به، وسجد
 .(ٙ)بالٌاء« لٌسكننكم»ولرأ أبو حٌوة: 

ذلن اإلهبلن  ، أي:"[ٗٔ}ذَِلَن ِلَمْن َخاَؾ َممَاِمً َوَخاَؾ َوِعٌِد{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
للكفار، وإسكان المإمنٌن أرضهم أمر مإكد لمن خاؾ ممامه بٌن ٌديَّ ٌوم المٌامة، وخشً 

 .(2)"وعٌدي وعذابً
هكذا فِْعلً لمن خاؾ َمماَمه بٌن ٌدّي، وخاؾ وعٌدي  ٌمول جل ثناإه: الطبري:"لال  

فاتَّمانً بطاعته، وتجنَّب سُخطً، أنُصْره على ما أراد به سُوًءا وبَؽَاه مكروًها من أعدابً، أهلن 
 .(1)"عدّوه وأْخزٌه، وأورثه أرَضه ودٌاَره

ي كما لال: }ولمن خاؾ ممام ربه أي: لٌامه بٌن ٌد ،لمن خاؾ ممامً{} لال البؽوي:" 
، فؤضاؾ لٌام العبد إلى نفسه، كما تمول: ندمت على ضربن، أي: على [ٙٗ:الرحمن ]جنتان{ 

 .(5)"ضربً إٌان، }وخاؾ وعٌد{ أي عمابً
وهو المولؾ الذي ٌمٌم فٌه العباد  ،مولفً {، أي:"لمن خاؾ ممامً} لال البٌضاوي:" 

 :أي {،وخاؾ وعٌد، }للحكومة ٌوم المٌامة، أو لٌامً علٌه وحفظً ألعماله ولٌل الممام ممحم
 .(ٓٔ)"وعٌدي بالعذاب أو عذابً الموعود للكفار

ٌحتمل أن ٌرٌد به المصدر من المٌام على الشًء  {،َمماِمً}لوله:  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٔٔ)"بالمدرة، وٌحتمل أن ٌرٌد به الظرؾ لمٌام العبد بٌن ٌدٌه فً اآلخرة

 .(ٕٔ)"ممامه بٌن ٌدي ٌوم المٌامة :أي {، "ممامً لال المرطبً:} 
أي : وعٌدي هذا لمن خاؾ ممامً بٌن ٌدي ٌوم المٌامة ، وخشً من  لال ابن كثٌر:" 
ٌَا فَإِنَّ اْلَجِحٌَم  وعٌدي ، ْن ا َمْن َطؽَى َوآثََر اْلَحٌَاةَ الدُّ وهو تخوٌفً وعذابً ، كما لال تعالى : } فَؤَمَّ

                                                             

 .ٔٗ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .2ٖٕٕ/2(:ص1ٕٕٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 لم أجده. (ٗ)
 .٘ٗ٘/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٖٖٓ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (ٙ)
 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٗ٘-ٕٗ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٖٓ/ٗتفسٌر البؽوي: (5)
 .5٘ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .1ٖٗ/5تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)



ٕٕٙ 
 

ًَ اْلَمؤَْوى { ]الن ا َمْن َخاَؾ َمَماَم َربِِّه َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى فَإِنَّ اْلَجنَّةَ ِه ًَ اْلَمؤَْوى َوأَمَّ ازعات ِه
 .(ٔ)"[ٙٗ: } َوِلَمْن َخاَؾ َممَاَم َربِِّه َجنَّتَاِن { ]الرحمن :  [ ، ولالٔٗ - 2ٖ: 

إشارة إلى ما لضى به هللا من إهبلن الظالمٌن إسكان  {،ذلن} لال الزمخشري:" 
ذلن األمر حك لمن خاؾ ممامً مولفً وهو مولؾ الحساب، ألنه مولؾ  :المإمنٌن دٌارهم، أى

فٌه عباده ٌوم المٌامة، أو على إلحام الممام. ولٌل: خاؾ لٌامً علٌه وحفظً  (ٕ)هللا الذي ٌمؾ
/ المصص: 1ٕٔأن ذلن حك للمتمٌن، كموله }َواْلعَالِبَةُ ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]األعراؾ :  :ألعماله. والمعنى

1ٖ]"(ٖ). 
، وهو أفضل ممامات (ٗ)هو اضطراب الملب وحركته من تذكر الَمخوؾ«: الخوؾ»و
 .(٘)وأجلها وأجمع أنواع العبادة التً ٌجب إخبلصها هلل تعالىالدٌن 
موضع اإللامة، « الممام»أن «: الممام»و« الممام»الفرق بٌن  لال السمعانً:" 

 فعل اإللامة. « الممام»و
 فإن لٌل: كٌؾ ٌكون هلل ممام، ولد لال: }ذلن لمن خاؾ ممامً{ ؟ 

اؾ ممامه بٌن ٌدي، وهو مثل لوله تعالى: للنا: أجمع أهل التفسٌر أن معناه: ذلن لمن خ
 .(ٙ)"ولوله: }وخاؾ وعٌد{ أي: عمابً }ولمن خاؾ ممام ربه جنتان{.

 بلؽنً أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص تبل هذه اآلٌة: "لال:  -رضً هللا عنه -عن عبد العزٌز بن أبً أرواد 
لما أنزل  :ولفظ الحكٌم ،(2)َوأَْهِلٌكُْم نَاًرا َولُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرة{}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا لُوا أَْنفَُسكُْم 

فتى. فمال: ٌا رسول  :ولفظ الحكٌم -وفٌهم شٌخ-هللا على نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص هذه اآلٌة، تبلها على أصحابه 
نفسً بٌده لصخرة من صخر جهنم والذي »هللا حجارة جهنم كحجارة الدنٌا؟ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

فولع مؽشٌا علٌه، فوضع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌده على فإاده فإذا هو حً، فناداه «. أعظم من جبال الدنٌا
فمال: لل ال إله إال هللا. فمالها، فبشره بالجنة، فمال أصحابه: ٌا رسول هللا أمن بٌننا؟ فمال: نعم 

 .(1){"م ربه جنتان ذلن لمن خاؾ ممامً وخاؾ وعٌدولمن خاؾ مما}ٌمول هللا عز وجل: 
 الفوابد:
وعد بنصر الدنٌا وبثواب اآلخرة ألهل الخوؾ، وذلن إنما ٌكون ألنهم أدوا بٌان  -ٔ

الواجب، فدل على أن الخوؾ ٌستلزم فعل الواجب؛ ولهذا ٌمال للفاجر: ال ٌخاؾ هللا. 
هللا للذٌن ٌعملون السوء بجهالة ثم وٌدل على هذا المعنى لوله تعالى: }إنما التوبة على 

 .[2ٌٔتوبون من لرٌب{ ]النساء: 
ٌوازن بٌن الخوؾ والرجاء، فبل ٌطؽى جانب منهما على اآلخر، فكما أن أن اإلسبلم  -ٕ

المسلم ٌعبد ربه تبارن وتعالى؛ حبا له ورجاء لثوابه وطمعا فً جنته، فإنه كذلن ٌعبده 
ٌدفعه هذا الخوؾ إلى شًء من الٌؤس خوفا من عمابه وحذرا من ناره، دون أن 

ِ إِالَّ اْلمَْوُم اْلَكافُِروَن{ ]ٌوسؾ:  ٌْؤَُس ِمْن َرْوحِ َّللاَّ ٌَ  [ .12والمنوط: }إِنَّهُ ال 
والمسلم ال ٌخاؾ من ؼٌر هللا تعالى أن ٌصٌبه بما ٌشاء من مصٌبة أو مرض 

رامة لمن ٌخاؾ منه أو فمر أو لتل أو نحو ذلن، بمدرته ومشٌبته، سواء ادعى أن ذلن ك
بالشفاعة، أو على سبٌل االستمبلل، فهذا الخوؾ ال ٌجوز تعلمه أصبل بؽٌر هللا تعالى؛ 

}َوال أََخاُؾ َما تُْشِركُوَن بِِه إِالَّ أَْن ٌََشاَء َربًِّ  لال هللا تعالى: ألن هذا من لوازم اإللهٌة،
ٍء ِعْلًما أَفَبل تَتَ  ًْ ٌْبًا َوِسَع َربًِّ كُلَّ َش ٌَْؾ أََخاُؾ َما أَْشَرْكتُْم َوال تََخافُوَن أَنَّكُْم َش ذَكَُّروَن، َوَك

                                                             

 .1ٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٌتعدى وال ٌتعدى: الصحاح فً «عباده فٌه ٌمؾ» لوله(ٕ)
 .٘ٗ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٔ٘/ ٔ: السالكٌن مدارج انظر: (ٗ)
 .٘ٙانظر: اللباب:  (٘)
 .1ٓٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .[ٙ]التحرٌم : (2)
 .1ٖٕٕ-2ٖٕٕ/2(:ص5ٕٕٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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ِن أََحكُّ بِاأْلَْمِن إِْن كُْنتُمْ  ٌْ ٌْكُْم سُْلَطانًا فَؤَيُّ اْلفَِرٌمَ ْل بِِه َعلَ ِ َما لَْم ٌُنَّزِ تَْعلَُموَن{  أَْشَرْكتُْم بِاَّللَّ
 .(ٔ)[1ٔ، 1ٓ]األنعام: 

هللا الذي توعد به العصاة، فٌكون ذلن الخوؾ وكذلن ٌخاؾ المإمن وعٌد 
  طرٌما إلى الجنة ونعٌمها:

 [ .ٗٔ}ذَِلَن ِلَمْن َخاَؾ َمَماِمً َوَخاَؾ َوِعٌِد{ ]إبراهٌم:  -
 [ .ٙٗ}َوِلَمْن َخاَؾ َمَماَم َربِِّه َجنَّتَاِن{ ]الرحمن:  -

ما ٌخوفنا وما نخاؾ منه أو  -كذلن-وإذا كان النعٌم معنوٌا ومادٌا، فإن العماب 
عَْت لَُهْم ثٌَِاٌب ِمْن نَاٍر  هللا تعالى به من العذاب ٌشمل النوعٌن كذلن: }فَالَِّذٌَن َكفَُروا لُّطِ

ٌَُصبُّ ِمْن فَْوِق ُرُإوِسِهُم اْلَحِمٌُم، ٌُْصَهُر بِِه َما فًِ بُُطونِِهْم َواْلُجلُوُد، َولَُهْم َممَاِمُع ِمْن 
ْن ٌَْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َؼّمٍ أُِعٌُدوا فٌَِها َوذُولُوا َعذَاَب اْلَحِرٌِك{ ]الحج: َحِدٌٍد، كُلََّما أََراُدوا أَ 

ٔ5-ٕٕ.] 
مة ابن لٌم الجوزٌة  لال  -عز وجل-"الملب فً سٌره إلى هللا   -رحمه هللا-للعبلَّ

بمنزلة الطابر؛ فالمحبة رأسه، والخوؾ والرجاء جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان 
جٌد الطٌران، ومتى لطع الرأس مات الطابر، ومتى فُمد الجناحان فهو عرضة  فالطابر

ولكن السلؾ استحبّوا أن ٌموى فً الصحة جناح الخوؾ على جناح ، لكل صابد وكاسر
ولال بعض  الرجاء، وعند الخروج من الدنٌا ٌموى جناح الرجاء على جناح الخوؾ ...

وؾ، وَؼلََبة الحب، فالمحبة هً المركب، السلؾ: أكمل األحوال: اعتدال الرجاء والخ
والرجاء حاٍد، والخوؾ سابك، وهللا الموصل بمنِّه وكرمه"
(ٕ). 

وهذا المعنى هو ما أشار إلٌه الحدٌث الشرٌؾ: "إن هللا خلك الرحمة ٌوم خلمها 
مابة رحمة، فؤمسن عنده تسعا وتسعٌن رحمة، وأرسل فً خلمه كلهم رحمة واحدة؛ فلو 

بكل الذي عند هللا من الرحمة لم ٌٌؤس من الجنة، ولو ٌعلم المسلم بكل الذي ٌعلم الكافر 
 .(ٖ)عند هللا من العذاب لم ٌؤمن من النار"

خوؾ وعٌد هللا الذي توعد به العصاة، وهو الذي لال هللا فٌه: }ذلن لمن خاؾ ممامً  -ٔ
لم ٌولع  وخاؾ وعٌد{، وهذا الخوؾ من أعلى مراتب اإلٌمان، وإنما ٌكون محمودا إذا

 .فً المنوط والٌؤس من روح هللا
 المرآن

 [٘ٔ({ ]إبراهٌم : ٘ٔ}َواْستَْفتَُحوا َوَخاَب كُلُّ َجب اٍر َعنٌٍِد )
 التفسٌر:

ولجؤ الرسل إلى ربهم وسؤلوه النصر على أعدابهم والحكم بٌنهم، فاستجاب لهم، وهلن كل متكبر 
 هللا وإخبلص العبادة له.ال ٌمبل الحك وال ٌُْذعن له، وال ٌمر بتوحٌد 

ولجؤ الرسل إلى ربهم وسؤلوه النصر  ، أي:"[٘ٔ}َواْستَْفتَُحوا{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"على أعدابهم والحكم بٌنهم

سل على لومها: أي استنصرت هللا  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره: واستفتحت الرُّ
 .(٘)"علٌها

                                                             

 والرأ". والرجاء الخوؾ" فمرة وخاصة 25ٔ-ٕٙٔ/ ٔ: لطب دمحم لؤلستاذ" اإلسبلمٌة التربٌة منهج: "انظر(ٔ)
 ."التوازن" مبحث" اإلسبلمً التصور خصابص" فً
 العمٌدة شرح" ،"2ٔ٘-ٔٔ٘ص من بالتفصٌل فٌه والرأ ٌسٌر، بتصرؾ 2ٔ٘/ ٔ": السالكٌن مدارج(ٕ)

 على الحك إٌثار" ،5٘ٗ-1ٖٗص" الحمٌد العزٌز تٌسٌر" ،ٕٖٙ ،ٕٖ٘ص الحنفً العز أبً البن" الطحاوٌة
: حجر البن" الباري فتح" ،2٘5-2٘ٙ/ ٕ: بطة البن" الكبرى اإلبانة، "ٖ٘ٙ-ٖٗ٘ص الوزٌر البن" الخلك
 .ٓٙ٘-٘٘٘/ ٕ": الفتاوى" فً السبكً كتبه ما وانظر. ٕٖٓ-ٖٓٓ/ ٔٔ
 .ٖٔٓ/ ٔٔ: الخوؾ مع الرجاء باب الرلاق، فً البخاري أخرجه(ٖ)
 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٗ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
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 .(ٔ)"أي : استنصرت الرسل ربها على لومها لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)"، لال: الرسل كلها. ٌمول: استنصروا {واستفتحوا"}عن مجاهد:  
 .(ٖ)"ٌمول: استنصرت الرسل على لومها لال لتادة:" 
 .(ٗ)"استفتحوا على لومهم"لال ابن جرٌج:  
كانت الرسُل والمإمنون ٌستضعفهم لوُمهم، وٌمَهُرونهم وٌكذبونهم،  لال ابن عباس:" 

وٌدعونهم إلى أن ٌعودوا فً ِملّتهم، فؤبَى هللا عز وجل لرسله وللمإمنٌن أن ٌعوُدوا فً ِملّة 
الكفر، وأمَرهُم أن ٌتوكلوا على هللا، وأمرهم أن ٌستفتحوا على الجبابرة، ووعدهم أن ٌُْسكنهم 

فؤنجز هللا لهم ما وعدهم، واستفتحوا كما أمرهم أن ٌستفتحوا، )وخاَب كل  األرض من بعدهم،
 .(٘){"جبار عنٌد
أتى به دمحم هو الحّك من  استفتاحهم بالببلء، لالوا: اللهم إن كان هذا الذي ولال ابن زٌد:" 

لال:  عندن فؤمطر علٌنا حجارةً من السماء، كما أمطرتها على لوم لوط، أو ابتنا بعذاب ألٌم.
اِدلٌِنَ }كان استفتاحهم بالببلء كما استفتح لوم هود:  ]سورة  {فَؤْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن كُْنَت ِمَن الصَّ

[ لال: فاالستفتاح العذاب، لال: لٌل لهم: إّن لهذا أجبل! حٌن سؤلوا هللا أن ٌنزل 2ٓاألعراؾ: 
ُرهُْم لٌَْوم تَْشَخُص فٌِِه األ}علٌهم، فمال: فمالوا: ال نرٌد أن نإخر إلى ٌوم المٌامة:  {،ْبَصاربْل نُإّخِ

ْل َلنَا لِطَّنَا} َوٌَْستَْعِجلُونََن ِباْلعَذَاِب }[ . ولرأ: ٙٔ]سورة ص:  {لَْبَل ٌَْوِم اْلِحَسابِ }َعذَابَنَا  {َربََّنا َعّجِ
ى لََجاَءهُُم اْلعَذَاُب( حتى بلػ:   {ِلِهْم َوٌَمُوُل ذُولُوا َما كُْنتُْم تَْعَملُونَ َوِمْن تَْحِت أَْرجُ }َولَْوال أََجٌل ُمَسما

 .(ٙ)"[٘٘ - ٖ٘]سورة العنكبوت: 
وٌحتمل أن ٌكون هذا مراًدا وهذا مراًدا ، كما أنهم استفتحوا على أنفسهم  لال ابن كثٌر:" 

ٌوم بدر ، واستفتح رسول هللا واستنصر ، ولال هللا تعالى للمشركٌن : } إِْن تَْستَْفتُِحوا فَمَْد َجاَءكُُم 
ٌٌْر لَكُْم { اآلٌة ]األنفال :   .(2)"لم[ ، وهللا أع5ٔاْلفَتُْح َوإِْن تَْنتَُهوا فَُهَو َخ

 وجهان : ،«االستفتاح»وفً معنى:  
 .(1)أحدهما : أنه اإلبتداء. ذكره الماوردي
 .(5)الثانً : أنه الدعاء ، لاله الكلبً

لال الراؼب:" االستفتاح : طلب الفتح، والفتح ضربان، فتح إالهً، وهو النصرة  
المحمودة، وفتح دنٌوي، بالوصول إلى العلوم والهداٌات التً هً ذرٌعة إلى الثواب والممامات 

وهو النصرة فً الوصول إلى اللذات البدنٌة وعلى األول لوله : }إِنَّا فَتَْحنَا لََن فَتًْحا ُمبٌِنًا{، ولوله 
ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلٌَْ  ا نَسُوا َما ذُّكِ ًَ ِباْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر{ وعلى الثانً لوله :}فََلمَّ ُ أَْن ٌَؤْتِ ْم أَْبَواَب هِ }فَعََسى َّللاَّ

ٍء{" ًْ كُّلِ َش
(ٔٓ). 
فاستجاب لهم، وهلن كل  ، أي:"[٘ٔ}َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنٌٍِد{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"متكبر ال ٌمبل الحك وال ٌُْذعن له، وال ٌمر بتوحٌد هللا وإخبلص العبادة له
: هلن كل متكبر جابر حابٍد عن اإللرار بتوحٌد هللا وإخبلص العبادة  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"له

                                                             

 .1ٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٗٗ٘/ٙٔ(:صٕ٘ٔٙٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .٘ٗ٘/ٙٔ(:صٕٕٓٙٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٗٗ٘/ٙٔ(:صٕ٘ٔٙٓأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٗٗ٘/ٙٔ(:ص2ٕٔٙٓأخرجه الطبري) (٘)
 .ٙٗ٘-٘ٗ٘/ٙٔ(:صٕٕ٘ٙٓاخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٓٔ)
 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٗ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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، خاب وخسر حٌن اجتهد األنبٌاء فً االبتهال إلى ربها العزٌز الممتدر  لال ابن كثٌر:" 
ٌَا فًِ َجَهنََّم {[ أي: كُلُّ َجبَّاٍر َعنٌِدٍ ]} كُلَّ َكفَّاٍر متجبر فً نفسه معاند للحك ، كما لال تعالى : } أَْلِم

ِ إِلًَها آَخَر فَؤَْلِمٌَاهُ فًِ اْلعَذَاِب الشَِّدٌدِ  ٌِْر ُمْعتٍَد ُمِرٌٍب الَِّذي َجَعَل َمَع َّللاَّ  - ٕٗ { ]ق : َعنٌٍِد َمنَّاعٍ ِلْلَخ
إنه ٌإتى بجهنم ٌوم المٌامة ، فتنادي الخبلبك فتمول : إنً ُوكلت بكل »وفً الحدٌث : ، [ٕٙ

 .(ٕ)" حدٌثال ،(ٔ)«جبار عنٌد
 .(ٖ)"معاند للحك مجانبه :، لال{عنٌد} "عن مجاهد:  
 .(ٗ)"الذي أبى أن ٌمول: ال إله إال هللا«: الجبار العنٌد» لال لتادة:" 
 .(٘)"ٌمول: َعنٌِد عن الحك، ُمْعِرض عنه وعن لتادة اٌضا:" 
 .(ٙ)"، لال: هو النَّاكب عن الحك{وخاب كل جبار عنٌد"}عن إبراهٌم، فً لوله:  
شرُّ » ، الذي ٌعنُِد عن الطرٌك، لال: والعرب تمول:«العنٌد عن الحك» لال ابن زٌد:" 
 .(2)"الذي ٌخرج عن الطرٌك ،«األْهل العَنٌِد
 .(1)"المتجبّر«: الجّبار» ولال ابن زٌد:" 
ٌجمع هللا الخلك فً صعٌد واحد ٌوم المٌامة: الجن "لال:  -رضً هللا عنه -عن كعب 

اب والهوام، فٌخرج عنك من النار فٌمول: وكلت بالعزٌز الكرٌم والجبار العنٌد، واإلنس والدو
الذي جعل مع هللا إلها آخر. لال: فٌلمطهم كما ٌلمط الطٌر الحب فٌحتوي علٌهم، ثم ٌذهب بهم 

 .(5)"إلى مدٌنة من النار، ٌمال لها: كٌت وكٌت، فٌثوون فٌها ثبلثمابة عام لبل المضاء
 الفوابد:
 وعد هللا لرسله فً لوله: }فؤوحى إلٌهم ربهم لنهلكن الظالمٌن{ اآلٌة.إنجاز  -ٔ
 خٌبة وخسران عامة أهل الشرن والكفر والظلم. -ٕ
 : «الطٌرة والفؤل»: فً تنبٌه

 :أخذ الفؤل والبخت من المصحؾالحذر من  - أ
 :أن الولٌد بن ٌزٌد بن عبد الملن تفاءل ٌوما فً المصحؾ فخرج له لوله تعالىحكً: "

 فمزق المصحؾ وأنشؤ ٌمول: ،[٘ٔ}َواْستَْفتَُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنٌٍِد{ ]إبراهٌم : 
 أَتُوِعُد كُلَّ َجبَّاٍر َعنٌٍِد ... فََها أََنا ذَاَن َجبَّاٌر َعنٌِدُ 

لَنًِ اْلَوِلٌد  ٌَا َرّبِ َمزَّ  إذَا َما ِجبْت َربَّن ٌَْوَم َحْشٍر ... فَمُْل 
ما حتى لتل شر لتلة، وصلب رأسه على لصره، ثم على سور بلده. فنعوذ فلم ٌلبث إال أٌا

 .(ٓٔ)"باهلل من البؽً ومصارعه، والشٌطان ومكابده، وهو حسبنا وعلٌه توكلنا
البخت إن  ال أدري ماذا ٌصنع صاحب:"  الشمٌري خضر السبلم عبد أحمد بن دمحملال 

[ ٘ٔ[ أو }لَنَْسفَعًا ِبالنَّاِصٌَة{ ]العلك : 25ٕ]البمرة : { }فَؤْذَنُوا بَِحْرٍب ِمَن هللا :ولؾ على آٌة 
ٌَةَ{ ]العلك : ٙٔأو }َناِصٌٍَة َكاِذبٍَة َخاِطبٍَة{ ]العلك :  بَانِ  .(ٔٔ)"[مثبل1ٔ[ أو }َسنَْدعُ الزَّ

 النهً عن الطٌرة: - ب

                                                             

( من حدٌث أبً سعٌد الخدري ، رضً هللا عنه ، ورواه الترمذي فً السنن ٓٗ/ٖرواه أحمد فً المسند )(ٔ)
األعمش ، عن أبً صالح ، عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، ولال الترمذي :  ( من طرٌك2ٕٗ٘برلم )

 ."حدٌث حسن ؼرٌب صحٌح"
 .1ٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٗ٘/ٙٔ(:صٕٕٔٙٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .٘ٗ٘/ٙٔ(:صٕٕٓٙٓأخرجه الطبري) (ٗ)
 .٘ٗ٘/ٙٔ(:صٕٕٔٙٓأخرجه الطبري) (٘)
 .ٗٗ٘/ٙٔ(:ص1ٕٔٙٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 .٘ٗ٘/ٙٔ(:صٖٕٕٙٓأخرجه الطبري) (2)
 .٘ٗ٘/ٙٔ(:صٕٕٗٙٓأخرجه الطبري) (1)
 .1ٖٕٕ/2(:صٕٖٕٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٖٔأدب الدٌن والدنٌا، الماوردي: (ٓٔ)
 . ٕٗٔت:والصلوا باألذكار المتعلمة والمبتدعات السنن(ٔٔ)
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اعلم أنه لٌس شًء أضر بالرأي وال أفسد للتدبٌر من اعتماد الطٌرة، ومن ظن 
 . (ٔ)بمرة أو نعٌب ؼراب ٌرد لضاء أو ٌدفع ممدورا فمد جهلأن خوار 

ال عدوى وال طٌرة وال هامة وال »أنه لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولد روي عن النبً 
 .(ٕ)«صفر

فالعدوى ما ٌظنه الناس من تعدي العلل واألمراض فؤخبر أنها ال تعدي، فمٌل: 
 :فمال ،و بعجبه فتشمل اإلبل كلها جرباٌا رسول هللا النمبة تكون بمشفر البعٌر أ» 

ال عدوى وال هامة وال صفر خلك هللا كل نفس  فما أعدى األول؟ -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
 .(ٖ)«فكتب حٌاتها ومصٌباتها ورزلها
فى اإلنسان ثبلثة الطٌرة والظن والحسد فمخرجه :" -ملسو هيلع هللا ىلص-وروي عن الرسول

 ٌرجع ومخرجه من الظن أن ال ٌحمك ومخرجه من الحسد أن ال من الطٌرة أن ال
 .(ٗ)"ٌبؽى

شكا إلى هللا تعالى طول الحبس فؤوحى هللا " :-علٌه السبلم-روي أن ٌوسؾ و
حٌث للت رب السجن أحب إلً ولو للت العافٌة ، تعالى إلٌه ٌا ٌوسؾ أنت حبست نفسن

 .(٘)"أحب إلً لعوفٌت
 الشاعر لما لال ٌوم الحٌرة:وحكً أن المإمل بن أمٌل 

 شؾ المإمل ٌوم الحٌرة النظر ... لٌت المإمل لم ٌخلك له بصر
 .(ٙ)"فؤتاه آت فً منامه فمال له: هذا ما طلبت ،عمً

 المرآن
 [ٙٔ({ ]إبراهٌم : ٙٔ}ِمْن َوَرابِِه َجَهن ُم َوٌُْسمَى ِمْن َماٍء َصِدٌٍد )

 التفسٌر:

ٌَْلمى عذابها؛ وٌُسمى فٌها من المٌح والدم الذي ٌَْخرج من أجسام أهل وِمن أمام هذا الكافر جهنم 
 النار.
وِمن أمام هذا الكافر جهنم ٌَْلمى  ، أي:"[ٙٔ}ِمْن َوَرابِِه َجَهنَُّم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(2)"عذابها
 .(1)"، ٌَِرُدونها{جهنم}من أمام كل َجبار  لال ابن جرٌر الطبري:"ٌمول عّز ذكره: 
أي : من وراء الجبار العنٌد جهنم ، أي : هً له بالمرصاد ، ٌسكنها  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)"مخلدا ٌوم المعاد ، وٌعرض علٌها ؼدوا وعشٌا إلى ٌوم التناد
 ، وجوه من التفسٌر:[ٙٔ}ِمْن َوَرابِِه َجَهنَُّم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً  

 . (ٓٔ)الماورديأحدها : معناه: من خلفه جهنم. ذكره 
 .(ٔٔ)"من بعد موته :ٌعنً ،من بعدهم ولال مماتل:أي:" 

                                                             

 .ٖٗٔانظر: أدب الدٌن والدنٌا: (ٔ)
( : هذا 21/ٗ( ، لال البوصٌرى )5ٖٖ٘، رلم 2ٔٔٔ/ٕ، وابن ماجه ) (ٕٖٖٓ، رلم 1ٕٖ/ٔأخرجه أحمد )(ٕ)

، رلم ٘٘ٗ/ٗ( . وأخرجه أٌضا: أبو ٌعلى )2ٙٗٔٔ، رلم 11ٕ/ٔٔهذا إسناد صحٌح رجاله ثمات. والطبرانى )
ٕ٘1ٕ). 
، ٓ٘ٗ/ٗ( ، والترمذى )1ٖٕ٘، رلم 2ٕٖ/ٕأخرجه أٌضا: أحمد )، [1ٕٙ5ٕ)ابن جرٌر( ]كنز العمال (ٖ)
 .(1ٙٔ/ٔٔ( ، والخطٌب )1ٖٓ/ٗوالطحاوى )( ، ٖٕٗٔرلم
 .(2ٖٔٔ، رلم ٖٙ/ٕأخرجه البٌهمى فى شعب اإلٌمان )(ٗ)
 .2ٖٔ-ٖٙٔأدب الدٌن والدٌنا: (٘)
 .2ٖٔأدب الدٌن والدٌنا: (ٙ)
 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٙٗ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٗٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٔٓٗ/ٕفسٌر مماتل بن سلٌمان:ت (ٔٔ)
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، وهو لول (ٖ)، وابن كثٌر(ٕ)، والطبري(ٔ)الثانً : معناه: لدامه وأمامه جهنم، وهذا لول ابن لتٌبة
 :(٘)، واستشهد بمول الشاعر(ٗ)لول أبً عبٌدة

ٌَاحٍ   َكذَْبَت لَتَْمُصَرنَّ ٌََداَن ُدونًِ     ...    أَتُوِعُدنًِ َوَراَء بَنًِ ِر
 :(ٙ)الشاعر بٌنى وبٌنن، ولال :أي ،لدام بنى رٌاح وأمامهم، وهم دونى :أي

 ولومى تمٌم والفبلة ورابٌا  ...    أترجو بنى مروان سمعى وطاعتى
 .(1)، والزجاج(2)الثالث: معناه: من بٌن ٌدٌه جهنم. وهذا لول الفراء

إنما ٌجوز ذلن فً الموالٌت من األٌام واللٌالً والدهر أن تمول:  ..بٌن ٌدٌه لال الفراء:"أي:
وراءن برد شدٌد: وبٌن ٌدٌن برد شدٌد ألنن أنت وراءه فجاز ألنه شًء ٌؤتً، فكؤنه إذا لحمن 

 .(5)"صار من ورابن، وكؤنن إذا بلؽته صار بٌن ٌدٌن. فلذلن جاز الوجهان
 .(ٓٔ)تظهر، فصارت من وراء، ألنها ال ترى حكاه ابن األنباريالرابع : أن جهنم تتوارى وال 

، كما لال (ٔٔ)الخامس : }من ورابه جهنم{، معناه: من بعد هبلكه جهنم. ذكره الماوردي
 :(ٕٔ)النابؽة

 حلفت فلم أترن لنفسن رٌبةً   ...   ولٌس وراَء هللا للمْرِء مذهب
 أراد : ولٌس بعد هللا مذهب .

وٌُسمى فٌها من المٌح والدم  ، أي:"[ٙٔ}َوٌُْسَمى ِمْن َماٍء َصِدٌٍد{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)"الذي ٌَْخرج من أجسام أهل النار

أي : فً النار لٌس له شراب إال من حمٌم أو ؼساق ، فهذا  فً ؼاٌة  لال ابن كثٌر:" 
الحرارة ، وهذا فً ؼاٌة البرد والنتن ، كما لال : } َهذَا فَْلٌَذُولُوهُ َحِمٌٌم َوَؼسَّاٌق َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه 

 .(ٗٔ)"[1٘،  2٘أَْزَواٌج { ]ص : 
 .(٘ٔ)"المٌح والّدم :«الصدٌد» لال أبو عبٌدة:" 

 .(ٙٔ)"مما ٌسٌل من أهل النار من الدم والمٌح :أي الزجاج:"لال  
 .(2ٔ)"خلٌطة المٌح والدم الذي ٌخرج من أجداث الكفار ٌسمىاألشمٌاء :ٌعنى ولال مماتل:" 
وٌجوز أن  أي: ٌسمى الصدٌد مكان الماء. كؤنه لال: ٌجعل ماإه صدٌدا. لال ابن لتٌبة:" 

 .(1ٔ)"صدٌدٌكون على التشبٌه. أي ٌسمى ماء كؤنه 

                                                             

 .ٖٕٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .ٙٗ٘/ٙٔانظر: التفسٌر: (ٕ)
 .1ٗٗ/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 1ٕٙ/ 1 الباري فتح فى عبٌدة أبى عن حجر ابن رواهو: ، 1ٖٖ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٗ)
 .2ٗ٘/ ٙٔ والطبري ،22٘ ص( الصاوى نشر) دٌوانه فى لجرٌر البٌت(٘)
 أبو واستشهد للفرزدق إنه لال وبعضهم المضرب، بن لسوار إنه لال فبعضهم البٌت، هذا لابل فى اختلؾ(ٙ)

 وهو. دٌوانٌهما فى أجده ولم لجرٌر، هنا ونسبه للفرزدق ومرة لسوار مرة نسخة فى فنسبه. مرات به عبٌدة
 ٖ٘/ ٔٔ والمرطبً ،5٘ٗ/ ٖ و 22ٔ/ ٔ والجمهرة ،ٕ/ ٙٔ والطبري ،15ٕ الكامل فى كلمة من لسوار
 .(ورى) والتاج واللسان
 .2٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .1٘ٔ-2٘ٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (1)
 .2٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .1ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .121ٖ/ ٗ" اللؽة تهذٌب"(. مذهب) بدل( مطلب) ٕ/ 2 التنصٌص معاهد ،وف2ًٕ ص" دٌوانه"(ٕٔ)
 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .1٘ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .1ٖٖ/ٔمجاز المرآن: (٘ٔ)
 .2٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٙٔ)
 .ٔٓٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2ٔ)
 .ٖٕٔؼرٌب المرآن: (1ٔ)
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 .(ٕ)وروي عن عكرمة مثله .(ٔ)"لٌٌح ودم :، لال{من ماء صدٌد"}عن مجاهد، فً لوله:  
 .(ٕ)مثله

 .(ٖ)"ما ٌسٌل من لحمه وجلِده :«الصدٌد»ولال لتادة:" 
ٌْح والدم لال الضحان:"   .(ٗ)"ٌعنً بالصدٌد: ما ٌخرج من جوؾ الكافر، لد خالط المَ
: ٌا رسول هللا ، ما طٌنة الخبال ؟ لال :  للت"عن أسماء بنت ٌزٌد بن السكن لالت :  

 .(ٙ)وفً رواٌة : "عَُصارة أهل النار" ،(٘)"صدٌد أهل النار"
 المرآن

عُهُ َواَل ٌََكاُد ٌُِسٌؽُهُ َوٌَؤْتٌِِه اْلَمْوُت ِمْن كُّلِ َمَكاٍن َوَما هَُو بَِمٌٍِّت َوِمْن َوَرابِِه َعذَابٌ  َؼِلٌظٌ  }ٌَتََجر 
 [9ٔ({ ]إبراهٌم : 9ٔ)

 التفسٌر:
ٌحاول المتكبر ابتبلع المٌح والدم وؼٌر ذلن مما ٌسٌل من أهل النار مرة بعد مرة، فبل ٌستطٌع 
أن ٌبتلعه؛ لمذارته وحرارته، ومرارته، وٌؤتٌه العذاب الشدٌد من كل نوع ومن كل عضو من 

 جسده، وما هو بمٌت فٌسترٌح، وله من بعد هذا العذاب عذاب آخر مإلم.
عُهُ َواَل ٌََكاُد ٌُِسٌؽُهُ{ ]إبراهٌم : تعالى:لوله   بتلعه مرة بعد مرة  ، أي:"[2ٔ}ٌَتََجرَّ

 .(2)"لمرارته، وال ٌكاد ٌستسٌؽه لمبحه وكراهته
وال ٌكاد ٌزدرده من شدة كراهته، وهو ُمسٌؽه من شّدة  ،ٌتحسَّاه لال الطبري:" 
 .(1)"العطش
فإذا َشربه »،  {وٌُسمى من ماء صدٌد ٌتجّرعه"} فً لوله: عن أبً أمامة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

 {َوُسمُوا َماًء َحِمًٌما فَمَطََّع أَْمعَاَءهُمْ }، ٌمول هللا عز وجل: «لَطَّع أمعاَءه حتى ٌخرج من ُدبُره
 {بِبَْس الشََّرابُ َوإِْن ٌَْستَِؽٌثُوا ٌَُؽاثُوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل ٌَْشِوي اْلُوُجوهَ }[ ، وٌمول: ٘ٔ]سورة دمحم: 

 .(5)"[5ٕ]سورة الكهؾ: 
عن أبً أمامة ، رضً هللا عنه ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لوله : } َوٌُْسَمى ِمْن َماٍء َصِدٌٍد و
عُهُ { ٌمرب إلٌه فٌتكرهه، فإذا دنا منه شوى وجهه وولعت فروة رأسه، فإذا شربه »: لال ،ٌَتََجرَّ

 ،(ٓٔ)} َوسُمُوا َماًء َحِمًٌما فَمَطََّع أَْمَعاَءهُْم {ٌمول هللا تعالى: « . لطع أمعاءه حتى ٌخرج من دبره
 .(ٕٔ)"(ٔٔ)الشََّراُب{ } َوإِْن ٌَْستَِؽٌثُوا ٌُؽَاثُوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل ٌَْشِوي اْلُوُجوَه بِبْسَ ولال: 
ٌٍِّت{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ٌؤتٌه  ، أي:"[2ٔ}َوٌَؤْتٌِِه اْلَمْوُت ِمْن كُّلِ َمَكاٍن َوَما هَُو بَِم

 .(ٖٔ)"الموت بؤسبابه المحٌطة به من كل مكان، ولكنَّه ال ٌموت لٌستكمل عذابه

                                                             

 .1ٗ٘/ٙٔ(:صٕٕٙٙٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٖٕٕ/2(:صٖٕٕٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٗ٘/ٙٔ(:ص1ٕٕٙٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٗ٘/ٙٔ(:صٖٕٓٙٓأخرجه الطبري) (ٗ)
 .(ٓٙٗ/ٙرواه أحمد فً المسند )(٘)
 .(2ٔٔ/٘وهً رواٌة أبً ذر ، رضً هللا عنه ، رواها أحمد فً المسند )(ٙ)
 .1ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .1ٗ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٗ٘/ٙٔ(:صٖٕٔٙٓأخرجه الطبري) (5)
 .[٘ٔ]دمحم : (ٓٔ)
 .[5ٕ]الكهؾ : (ٔٔ)
( من 1ٖٕ٘رواه الترمذي فً السنن برلم )، و5ٖٕٕ-1ٖٕٕ/2(:صٖٖٕٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)

طرٌك عبد هللا بن المبارن به ، ولال : "هذا حدٌث ؼرٌب ، وهكذا لال دمحم بن إسماعٌل عن عبٌد هللا بن بسر ، 
 .وال نعرؾ عبٌد هللا بن بسر إال فً هذا الحدٌث"

 .1ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
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ٌمول: وٌؤتٌه الموت من بٌن ٌدٌه ومن خلفه، وعن ٌمٌنه وشماله، ومن  لال الطبري:" 
، ألنه ال تخرج نفسه فٌموت فٌسترٌح، وال ٌحٌا {وما هو بمٌت}كل موضع من أعضاء جسده 

 .(ٔ)"لتعلُّك نفسه بالحناجر، فبل ترجع إلى مكانها
تعلك نفسه عند حنجرته، فبل تخرج من فٌه فٌموت، وال ترجع إلى مكانها  لال مجاهد:" 

 .(ٕ)"من جوفه، فٌجد لذلن راحة، فتنفعه الحٌاة
ٌَؤْتٌِِه اْلَمْوُت ِمْن كُّلِ َمَكاٍن{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[2ٔ}َو

، وبه لال ابن (ٖ)أحدها : من كل مكان من جسده حتى من أطراؾ شعره، لاله إبراهٌم التٌمً
 .(ٗ)لتٌبة

 .(٘)لال الماوردي: وذلن "لآلالم التً فً كل موضع من جسده"
 .(ٙ). لاله مٌمون بن مهرانمن كل عظم وعرق وعصبالثانً : 

الثالث: تؤتٌه أسباب الموت من كل جهة، عن ٌمٌنه وشماله ، ومن فوله وتحته ، ومن لدامه 
 .(1)ه لال ابن جرٌر الطبري، وب(2)وخلفه ، وهذا معنى لول ابن عباس

لال: أنواع العذاب. ولٌس منها نوع إال  {،وٌؤتٌه الموت من كل مكانعن ابن عباس:"} 
  .(5)"الموت ٌؤتٌه منه لو كان ٌموت، ولكنه ال ٌموت ألن هللا ال ٌمضً علٌهم فٌموتوا

 .(ٓٔ)الرابع : تؤتٌه شدابد الموت من كل مكان ، حكاه ابن عٌسى
ومن بٌن ٌدٌه عذاٌب أشدُّ  ، أي:"[2ٔ}َوِمْن َوَرابِِه َعذَاٌب َؼِلٌظٌ{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  

 .(ٔٔ)"مما لبله وأؼلظ
عذاب } –ٌعنً أمامه ولدامه -ٌمول: ومن وراء ما هو فٌه من العذاب  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ){"ؼلٌظ

 .(ٖٔ)هو الخلود فً جهنم" ،«العذاب الؽلٌظ» لال الماوردي:"

 .(ٗٔ)"الخلود لال: {،ومن ورابه عذاب ؼلٌظ} التٌمً:"عن إبراهٌم 
  .(٘ٔ)جمٌعا ٌكون خلؾ ولّدام" «الوراء»لال ابن منظور: " 
  .(ٙٔ): المّدام، وهو من األضداد"«الوراء»: الخلؾ، و«الوراء»"وعند ابن درٌد: 

ا السَِّفٌنَةُ  :«وراء»خلؾ و :«وراء»ولال أبو سعٌد األصمعً: "و لّدام، لال جّل ثناإه: }أَمَّ
ٍة َؼْصبًا{ فََكانَْت ِلَمَساِكٌَن ٌَْعَملُوَن فًِ اْلبَْحِر فَؤََرْدُت أَْن أَِعٌبََها َوَكاَن َوَراَءهُْم َمِلٌن ٌَؤُْخذُ كُلَّ َسِفٌنَ

 :(2ٔ)[، وكان وراءهم أي: لّدامهم، ولال الشاعر25]الكهؾ : 

                                                             

 .ٓ٘٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٓ٘٘/ٙٔ(:صٖٕٗٙٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٓ٘٘/ٙٔ(:صٖٕ٘ٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .1ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٖٕٕ/2(:ص1ٖٕٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٖٕٕ/2(:ص2ٖٕٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٓ٘٘/ٙٔانظر: التفسٌر: (1)
 .5ٖٕٕ/2(:ص2ٖٕٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٕ٘٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٖٕٕ/2(:ص5ٖٕٕٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٓٙ/ٙ( اللسان: ٘ٔ)
 .5ٖٕ، 1ٓ/ٖ، وانظر: مجمل اللؽة: ٖٕٙ/ٔ( جمهرة اللؽة، ٙٔ)
.  ولٌل انه لفرزدق انشده حٌن هرب ٔٙٗ/ٕ( البٌت لسوار بن المضرب السعدي، انظر: خزانة األدب: 2ٔ)

 (:1ٗٗ/ٕمن الحجاج)معجم البلدان: 
 ترجو بنو مروان سمعً وطاعتً،      وخلفً تمٌم والفبلة أمامٌا؟
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 وطاعتً        ولومً تمٌم والفبلة ورابٌا أٌرجو بنو مروان سمعً
 .(ٔ)"، أي: لّدامً«ورابٌا»فموله 
. وهً من «لدام»، ولد تكون بمعنى «خلؾ» :بمعنى :«وراء»ولال الجوهري :"  
 ق.(ٕ)األضداد"
ومنه لول إبراهٌم علٌه السبلم فً حدٌث الشفاعة : " إِنََّما كُْنُت "اإلمام المرطبً: لال  
 .(ٗ): ولد الولد أٌضا«الوراء»، و(ٖ)َوَراَء َوَراَء" َخِلٌبًل ِمنْ 
و  ،المواراة:، ومنها «لّدام»، وبمعنى «خلؾ»: تكون بمعنى«وراء»ولال ابن لتٌبة: " 

 .(٘)، كان لّدامن أو خلفن"«وراء»التواري، فكل ما ؼاب عن عٌنٌن فهو 
فً المرآن الكرٌم فً مواضع مختلفة،  فّسر اإلمام ابن  «وراء» وفً صدد شرحه لكلمة 

ِفٌنَةُ فََكاَنْت ِلَمَساِكٌَن  ا السَّ لتٌبة الكلمة بحسب السٌاق الذي وردت فٌه، فمثبل: فً لوله تعالى: }أَمَّ
[، 25ٌنٍَة َؼْصًبا{ ]الكهؾ : ٌَْعَملُوَن فًِ اْلبَْحِر فَؤََرْدُت أَْن أَِعٌبََها َوَكاَن َوَراَءهُْم َمِلٌن ٌَؤُْخذُ كُلَّ َسفِ 

 ، وفً لراءة ابن عباس: وفً لوله تعالى:«أمام»بمعنى  -هنا-«وراء»رجح ابن لتٌبة أن تكون
ٌَاَء وَ  ِ أَْوِل ٌْبًا َواَل َما اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ لَُهْم َعذَاٌب }ِمْن َوَرابِِهْم َجَهنَُّم َواَل ٌُْؽنًِ َعْنُهْم َما َكَسبُوا َش

ٌَؤْتٌِِه اْلَمْوُت ِٓٔظٌٌم{ ]الجاثٌة : عَ  عُهُ َواَل ٌََكاُد ٌُِسٌؽُهُ َو [: أي أمامهم، وكذا فً لوله تعالى: }ٌَتََجرَّ
 [.2ِٔمْن كُّلِ َمَكاٍن َوَما هَُو بَِمٌٍِّت َوِمْن َوَرابِِه َعذَاٌب َؼِلٌظٌ{ ]إبراهٌم : 

ولٌس بالمعنى المتبادر إلى  ،«أمام»فً اآلٌات السابمة جاءت بمعنى «وراء» فالكلمة 
 الكلمة على وجهٌن: فً اشتماق، ولد اختلؾ «خلؾ»الذهن، وهو معنى

عُهُ  أحدهما: أنها مشتمة من التواري، أي: اإلستتار، لال اإلمام الشوكانً: " لال النحاس: }ٌَتََجرَّ
ٌٍِّت َوِمْن َوَرابِِه َعذَاٌب َؼِلٌظٌ{ ]إبراهٌم : َواَل ٌََكاُد ٌُِسٌؽُهُ َوٌَؤِْتٌِه اْلَمْوُت ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن َوَما  هَُو بَِم

[ فموله تعالى: "رَوِمْن َوَرابِِه{ أي: من أمامه، ولٌس من األضداد، ولكنه من توارى، أي: 2ٔ

 .(ٙ)استتر، فصارت جهنم من وراءبه، ألنها ال ترى"
  .«خلؾ»بمعنى:  -هنا-والثانً: أنها على بابها، فهً

ِ لال ابن عطٌة ٌْبًا َواَل َما اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ : }ِمْن َوَرابِِهْم َجَهنَُّم َواَل ٌُْؽنًِ َعْنُهْم َما َكَسبُوا َش
هو عندي على بابه، وذلن أن  {َوَرابِِهمْ }[ فموله تعالى: "ٓٔأَْوِلٌَاَء َولَُهْم َعذَاٌب َعِظٌٌم{ ]الجاثٌة : 
مان، وذلن أن الحدث الممدم الموجود هو: األمام، والذي هذه األلفاظ إنما تجًء مراعً بها الز

 .(2)ٌؤتً بعده هو: الوراء، وهو ما خلؾ، وذلن بخبلؾ ما ٌظهر بادي الرأي.."

                                                             

 .ٕٓ( أضداد األصمعً: ٔ)
 حاح: )ورى(.( مختار الصٕ)
ُد ْبُن 5٘ٔ( صحٌح مسلم، كتاب اإلٌمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فٌها: )ٖ) ثَنَا ُمَحمَّ (، لال اإلمام مسلم: " َحدَّ

، َعْن أَبًِ  ًُّ ثَنَا أَبُو َماِلٍن اأْلَْشَجِع ٌٍْل، َحدَّ ُد ْبُن فَُض ثَنَا ُمَحمَّ ، َحدَّ ًُّ ٌَْرةَ، َحاِزمٍ َطِرٌِؾ ْبِن َخِلٌفَةَ اْلبََجِل ، َعْن أَبًِ هَُر
ٌِْه َوَسلََّم  ٌْفَةَ، لَااَل: َلاَل َرسُوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٍ، َعْن ُحذَ ًّ : " ٌَْجَمُع هللاُ تَبَاَرَن -[12ٔ]-َوأَبُو َماِلٍن، َعْن ِرْبِع

ٌَمُوُم اْلُمْإِمنُوَن َحتَّى تُْزَلَؾ لَُهُم اْلَجنَّةُ، فٌََ  ٌَا أَبَاَنا، اْستَْفتِْح لَنَا اْلَجنَّةَ، َفٌَمُوُل: َوتَعَالَى النَّاَس، فَ ؤْتُوَن آَدَم، فٌََمُولُوَن: 
ِهٌَم َخِلٌِل هللاِ "، لَاَل: " َوَهْل أَْخَرَجكُْم ِمَن اْلَجنَِّة ِإالَّ َخِطٌبَةُ أَبٌِكُْم آَدَم، لَْسُت بَِصاِحِب ذَِلَن، اْذَهبُوا إِلَى اْبنًِ إِْبَرا

ٌِْه فٌََمُوُل إِْبرَ  َوَسلََّم اِهٌُم: لَْسُت بَِصاِحِب ذَِلَن، إِنََّما كُْنُت َخِلٌبًل ِمْن َوَراَء َوَراَء، اْعِمُدوا إِلَى ُموَسى َصلَّى هللاُ َعلَ
ٌِْه َوَسلََّم، فٌََمُوُل: َلْسُت بَِصاِحِب ذَلِ  َن، اْذَهبُوا إِلَى ِعٌَسى َكِلَمِة هللِا الَِّذي َكلََّمهُ هللاُ تَْكِلًٌما، َفٌَؤْتُوَن ُموَسى َصلَّى هللاُ َعلَ

ًدا َصلَّى هللاُ َعلَ  ٌِْه َوَسلََّم: لَْسُت بَِصاِحِب ذَِلَن، فٌََؤْتُوَن ُمَحمَّ ٌِْه َوَسلََّم، فٌََمُوُم َوُروِحِه، فٌََمُوُل ِعٌَسى َصلَّى هللاُ َعَل
ِحُم، َفتَمُومَ  لُكُْم َكاْلبَْرِق " َلاَل: لُْلُت: بِؤَبًِ فٌَُْإذَُن لَهُ، َوتُْرَسُل اأْلََمانَةُ َوالرَّ َراِط ٌَِمًٌنا َوِشَمااًل، فٌََُمرُّ أَوَّ اِن َجَنبَتًَِ الّصِ

ٌَْؾ ٌَُمرُّ َوٌَْرِجُع فًِ َطْرفَةِ  ٍء َكَمّرِ اْلبَْرِق؟ لَاَل: " أَلَْم تََرْوا إَِلى اْلبَْرِق َك ًْ ً أَيُّ َش ٌٍْن؟ ثُمَّ َكَمّرِ أَْنَت َوأُّمِ ٌحِ، ثُمَّ  َع الّرِ
َراِط ٌَمُوُل: َرّبِ َسلِّ  َجاِل، تَْجِري بِِهْم أَْعَمالُُهْم َونَِبٌُّكُْم لَابٌِم َعَلى الّصِ ٌِْر، َوَشّدِ الّرِ ْم َسلِّْم، َحتَّى تَْعِجَز أَْعَماُل َكَمّرِ الطَّ

ٌَْر إاِلَّ َزحْ  ُجُل فبََل ٌَْستَِطٌُع السَّ َراِط َكبَلِلٌُب ُمعَلَّمَةٌ َمؤُْموَرةٌ بِؤَْخِذ »فًا "، لَاَل: اْلِعبَاِد، َحتَّى ٌَِجًَء الرَّ َوفًِ َحافَتًَِ الّصِ
ٌَْرةَ بٌَِِدِه إِنَّ لَْعَر َجَهنََّم لََسْبعُوَن َخِرٌفًا".« َمِن اُِمَرْت بِِه، فََمْخُدوٌش نَاجٍ، َوَمْكُدوٌس فًِ النَّارِ   َوالَِّذي نَْفُس أَبًِ هَُر

 .5ٕ/ٕالمرطبً:  ( انظر: تفسٌرٗ)
 .2٘-ٙ٘. وانظر: األضداد: ٘ٗٔ( تؤوٌل مشكل المرآن: ٘)
 .ٖٙٔ/ٗ( تفسٌر الشوكانً: ٙ)
 .ٖٗ/ٔٔ( نمبل عن المرطبً فً تفسٌره: 2)
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وهكذا فمد لوحظ كٌؾ تردد المفسرٌن بٌن المعنٌٌن، ؼٌر جازمٌن بؤحد الوجهٌن، ولعل  
جة إلى مزٌد من الداللبل السبب هو أن مثل هذه الظاهرة ٌحصل فٌها األشكال، فهً محتا

 المحٌطة بالنص لترجٌح إحدى هذه الدالالت على األخرى.
جاءت فً المرآن على عدة معانً من أشهرها  «وراء»ٌتبٌّن لنا مما سبك بؤن كلمة  
 :ثبلثة
 :زمانٌاً ومكانٌاً  «أمام»بمعنى:  ،«وراء»: أحدها

ً  «أمام»فمن أمثلتها بمعنى   لول هللا جل وعبل: }لَعَلًِّ أَْعَمُل َصاِلًحا فٌَِما  ،زمانٌا
تََرْكُت َكبلَّ إِنََّها َكِلَمةٌ هَُو لَاِبلَُها َوِمْن َوَرابِِهْم بَْرَزٌخ إِلَى ٌَْوِم ٌُْبَعثُوَن{ ]المإمنون : 

ٌَؤْتٌِِه اْلَمْوُت ِمْن كُ ٓٓٔ عُهُ َواَل ٌََكاُد ٌُِسٌؽُهُ َو ّلِ َمَكاٍن َوَما هَُو [، ولوله تعالى: }ٌَتََجرَّ
[، ٌعنى هذا بمستمبل أٌامه فحٌاة 2ٔبَِمٌٍِّت َوِمْن َوَرابِِه َعذَاٌب َؼِلٌظٌ{ ]إبراهٌم : 

 .البرزخ والعذاب المتوعد به أهل النار لم ٌؤِت بعد، وإنما هو أمام المتوعد به
ً  «أمام»بمعنى  «وراء»وأما   ا ٌمول هللا جل وعبل على لسان الخضر: ، مكانٌا }أَمَّ

السَِّفٌنَةُ فََكاَنْت ِلَمَساِكٌَن ٌَْعَملُوَن فًِ اْلبَْحِر فَؤََرْدُت أَْن أَِعٌَبَها َوَكاَن َوَراَءهُْم َمِلٌن ٌَؤُْخذُ 
ِلٌن ٌَؤُْخذُ كُلَّ َسِفٌنٍَة َؼْصبًا{ 25كُلَّ َسِفٌنٍَة َؼْصبًا{ ]الكهؾ :  [  فموله تعالى:}َوَراءهُم مَّ

 ً فً المرآن  «وراء»ملن ٌؤخذ كل سفٌنة ؼصبا، فؤول معانً ٌعنً أمامهم مكانا
 بمعنى: أمام.
 ، وهو األصل فً استخدامها اللؽوي:«خلؾ»الثانً: وتؤتً بمعنى 

ٌْكُْم ِمَن  لال هللا جل وعبل على لسان العبد الصالح شعٌب: }لَاَل ٌَا لَْوِم أََرْهِطً أََعزُّ َعلَ
ِ َواتََّخْذتُُموهُ َوَراَءكُمْ  [، وظهر اإلنسان خلفه 5ِٕظْهِرٌاا إِنَّ َرّبًِ بَِما تَْعَملُوَن ُمِحٌطٌ{ ]هود :  َّللاَّ

ٌاا{ نص بؤنها تؤتً بمعنى   .«خلؾ»ولٌس أمامه، فموله: }َواتََّخْذتُُموهُ َوَراءكُْم ِظْهِر

 :«بعد»أو  «ؼٌر»ومن أشهر معانٌها:  الثالث:
َمْت  لال هللا تعالى فً النساء: اتُكُْم َوَخااَلتُكُْم َوبََناُت }ُحّرِ َهاتُكُْم َوَبنَاتُكُْم َوأََخَواتُكُْم َوَعمَّ ٌْكُْم أُمَّ َعلَ

َهاُت نَِسابِكُ  َضاَعِة َوأُمَّ تًِ أَْرَضْعنَكُْم َوأََخَواتُكُْم ِمَن الرَّ َهاتُكُُم البلَّ ْم َوَرَبابِبُكُُم اأْلَخِ َوبَنَاُت اأْلُْخِت َوأُمَّ
تًِ فًِ حُ  ٌْكُْم البلَّ تًِ َدَخْلتُْم بِِهنَّ فَإِْن لَْم تَكُونُوا َدَخْلتُْم بِِهنَّ فَبَل ُجنَاَح َعلَ ُجوِركُْم ِمْن نَِسابِكُُم البلَّ

ٌِْن إِالَّ َما لَْد َسلََؾ إِنَّ َّللاََّ  َن اأْلُْختَ ٌْ اَن َؼفُوًرا  كَ َوَحبَلبُِل أَْبنَابِكُُم الَِّذٌَن ِمْن أَْصبَلبِكُْم َوأَْن تَْجَمعُوا بَ
ا َٖٕرِحًٌما{ ]النساء :  َهاتُكُْم{ ثم ذكر المحصنات ثم لال: }َوأُِحلَّ لَكُم مَّ ٌْكُْم أُمَّ َمْت َعلَ [، فمال}ُحِرّ

َوَراء ذَِلكُْم{ أي ما بعد ذلن، ومنه لوله تعالى: }َواْمَرأَتُهُ لَابَِمةٌ فََضِحَكْت فَبَشَّْرنَاَها ِبإِْسَحاَق َوِمْن 
 [.2ْٔسَحاَق ٌَْعمُوَب{ ]هود : َوَراِء إِ 
( ِإالَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت ٘ولال جل وعبل: }َوالَِّذٌَن هُْم ِلفُُروِجِهْم َحافِظُوَن ) 

ٌُْر َملُوِمٌَن ) ٌَْمانُُهْم فَإِنَُّهْم َؼ  - ٘منون : ({ ]المإ2( فََمِن اْبتَؽَى َوَراَء ذَِلَن فَؤُولَبَِن هُُم اْلَعاُدوَن )ٙأَ
 [، فموله تعالى)َوَراَء ذَِلَن( أي ؼٌر ذلن.2

 :[2ٔ-ٙٔفوابد اآلٌتٌن:]
 عظم عذاب ٌوم المٌامة وشدته. -ٔ
عذاب أهل الكفر والشرن والظلم الزم ألنهم لم ٌذكروا ولم ٌشكروا والذكر والشكر علة  -ٕ

 الوجود كله فلما عبثوا بالحٌاة استحموا عذابا أبدٌا.
 أعاذنا هللا منها:شراب أهل النار بٌان  -ٖ
حاراً شدٌد  :":أي[٘ٔ]دمحم:الحمٌم: لال هللا تعالى: }َوسُمُوا َماًء َحِمًٌما فَمَطََّع أَْمَعاَءهُْم{ - أ

}ٌَُصبُّ لال تعالى:  .(ٔ)"الحرارة الٌُستطاع، فمطَّع ما فً بطونهم من األمعاء واألحشاء
 [.ٕٓ-5ٔ]الحج:ً بُطُونِِهْم َواْلُجلُوُد{ِمن فَْوِق ُرُإوِسِهُم اْلَحِمٌُم * ٌُْصَهُر بِِه َما فِ 

                                                             

 .2ٙٔ/ ٗ :كثٌر ابن تفسٌر(ٔ)
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ن َوَرآبِِه َجَهنَُّم -عز وجل  -الصدٌد: لال هللا  - ب : }َواْستَْفتَُحواْ َوَخاَب كُلُّ َجبَّاٍر َعنٌٍِد * ّمِ
ٌَؤْتٌِِه اْلَمْوُت ِمن كُّلِ َمَكاٍن  عُهُ َوالَ ٌََكاُد ٌُِسٌؽُهُ َو ٌَتََجرَّ اٍء َصِدٌٍد *  َوَما هَُو َوٌُْسمَى ِمن مَّ

 [.2ٔ-٘ٔ]إبراهٌم:بَِمٌٍِّت َوِمن َوَرآبِِه َعذَاٌب َؼِلٌظٌ{
الماء الذي كالمهل: والمهل: هو: ُدْرِديُّ الزٌت - ت

، منتٌن، "، وهو (ٔ) ماٌء ؼلٌظٌ، أسود، حارٌّ
بَهُ من وجهه شواه حتى تسمط جلدة وجهه فٌه  .(ٕ)"إذا أراد الكافر أن ٌشربه َولَرَّ

اِلِمٌَن َناًرا أََحاَط بِِهْم سَُراِدلَُها َوإِن ٌَْستَِؽٌثُوا ٌُؽَاثُوا لال هللا تعالى: }إِنَّ  ا أَْعتَْدنَا ِللظَّ
 [5ٕ]الكهؾ:ُمْرتَفَمًا{ بَِماٍء َكاْلُمْهِل ٌَْشِوي اْلُوُجوهَ بِبَْس الشََّراُب َوَساَءتْ 

ال َحِمًٌما َوَؼسَّالًا * َجَزاًء ِوفَالًا * الؽَسَّاق: لال تعالى: }ال ٌَذُولُوَن فٌَِها بَْرًدا َوال َشَرابًا * إِ  - ث
َناهُ ِكتَابًا * فَذُولُ  ٌْ ٍء أَْحَص ًْ وا إِنَُّهْم َكانُوا ال ٌَْرُجوَن ِحَسابًا * َوَكذَّبُوا ِبآٌَاتِنَا ِكذَّابًا * َوُكلَّ َش

 .[ٖٓ-ٕٗ]النبؤ:فَلَن نَِّزٌَدكُْم إِال َعذَابًا{
ٌُستطاع من شدة برده، ٌحرلهم ببَْرِدِه، كما تحرلهم النار والؽسَّاق: هو البارد الذي ال  - ج

بحّرها، وهو الزمهرٌر، وهو ما اجتمع من صدٌد أهل النار، وعرلهم، وجروحهم، 
ودمعهم، فهو بارد ُمْنتِنٌ 
(ٖ). 

اِمًٌَة * عٌٌن آنٌة: لال هللا تعالى: }ُوُجوهٌ ٌَْوَمبٍِذ َخاِشعَةٌ * َعاِملَةٌ نَّاِصبَةٌ * تَْصلَى نَاًرا حَ  - ح
ٌٍْن آنٌٍَِة{   . [٘-ٕ]الؽاشٌة:تُْسمَى ِمْن َع

 .(ٗ)متناهٌة فً الحرارة والؽلٌان« آنٌة»و
ٌَْن َحِمٌٍم آٍن{ نََها َوبَ ٌْ . وكانت العرب تمول [ٗٗ]الرحمن:ولال تعالى: }ٌَطُوفُوَن بَ

هُ  للشًء إذا انتهى حّره حتى ال ٌكون أحرَّ منه: لد آَن حرُّ
(٘). 

 :البَعث َخلك َجدٌدن أ ومن الفوابد: -ٗ
ٌعٌد العباد أنفسهم، ولكنهم ٌخلمون خلماً مختلفاً شٌباً ما عما كانوا فإن هللا تعالى 

َوٌَؤْتٌِِه اْلَمْوُت ِمن }علٌه فً الحٌاة الدنٌا، فمن ذلن أنهم ال ٌموتون مهما أصابهم الببلء 
ٌِّتٍ  [ ، وفً الحدٌث الذي ٌروٌه الحاكم بإسناد 2ٔ]إبراهٌم:  {كُّلِ َمَكاٍن َوَما هَُو بَِم

صحٌح عن عمرو بن مٌمون األودي لال: لام فٌنا معاذ بن جبل فمال: " ٌا بنً أَْوٍد، إنً 
رسوُل رسوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص تعلمون المعاد إلى هللا، ثم إلى الجنة أو النار، وإلامة ال ظعن فٌه، 

 .(ٙ)ساد ال تموت "وخلود ال موت، فً أج
المرآن الكرٌم لد جاء فصٌحا على ؼاٌة الفصاحة فً كل فن، ترؼٌبا ومن الفوابد: أن  -٘

 وفٌما ٌلً بعض األمثلة:، كان أو ترهٌبا، زجرا كان أو وعظا أو ؼٌرها
ًَ لَُهْم ِمنْ 2ٔففً الترؼٌب مثل لوله تعالى فً سورة السجدة آٌة  - أ  : }فَبَل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِف

ةِ أَْعٌٍُن{ ]السجدة:   [2ٔلُرَّ
 -: }َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنٌٍِد 2ٔ-٘ٔوفً الترهٌب مثل لوله تعالى فً سورة إبراهٌم آٌة  - ب

ٌََكاُد ٌُِسٌؽُهُ َوٌَؤِْتٌِه اْلَمْوُت ِمْن ُكّلِ  -ِمْن َوَرابِِه َجَهنَُّم َوٌُْسمَى ِمْن َماٍء َصِدٌٍد  عُهُ َواَل  ٌَتََجرَّ
ٌٍِّت َوِمْن َوَرابِِه َعذَاٌب َؼِلٌٌظ{ ]إبراهٌم: َمَكاٍن   [2ٔ - َ٘ٔوَما هَُو بَِم

 المرآن
ٌُح فًِ ٌَْوٍم َعاِصٍؾ اَل ٌَْمِدُروَن مِ  ا }َمثَُل ال ِذٌَن َكفَُروا بَِربِِّهْم أَْعَمالُُهْم َكَرَماٍد اْشتَد ْت بِِه الّرِ م 

اَلُل  ٍء ذَِلَن هَُو الض  ًْ  [9ٔ({ ]إبراهٌم : 9ٔاْلبَِعٌُد )َكَسبُوا َعلَى َش
 التفسٌر:

                                                             

 .2ٙٗص لؤلصفهانً، المرآن ؼرٌب مفردات(ٔ)
 .ٕٔٗ/ ٗ ،1ٕ/ ٖ كثٌر، ابن تفسٌر(ٕ)
 .1ٖٗ ،2ٙ/ ٗ والبؽوي، ،٘ٙٗ/ٕٗ/ ٗ كثٌر، ابن تفسٌرانظر:  (ٖ)
 .21ٗ/ ٗ البؽوي، وتفسٌر ،ٖٓ٘/ ٗ كثٌر، ابن تفسٌرانظر:  (ٗ)
 .ٓ٘ٔص الحنبلً، رجب البن النار، من التخوٌؾانظر:  (٘)
: الحدٌث ورلم ،( ٖٕٔ/ٗ: )الصحٌحة األحادٌث سلسلة، «األوسط»، وفً «الكبٌر»رواه الطبرانً فً  (ٙ)
(ٔٙٙ1). 
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صفة أعمال الكفار فً الدنٌا كالبر وصلة األرحام كصفة رماد اشتدت به الرٌح فً ٌوم ذي رٌح 
شدٌدة، فلم تترن له أثًرا، فكذلن أعمالهم ال ٌجدون منها ما ٌنفعهم عند هللا، فمد أذهبها الكفر كما 

ل على ؼٌر أساس، هو الضبلل البعٌد عن الطرٌك أذهبت الرٌح الرماد، ذلن السعً والعم
 المستمٌم.
ٌُح فًِ ٌَْوٍم َعاِصٍؾ{ لوله تعالى:  }َمثَُل الَِّذٌَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم أَْعَمالُُهْم َكَرَماٍد اْشتَدَّْت بِِه الّرِ
به صفة أعمال الكفار فً الدنٌا كالبر وصلة األرحام كصفة رماد اشتدت  ، أي:"[1ٔ]إبراهٌم : 

 .(ٔ)"فلم تترن له أثًرا الرٌح فً ٌوم ذي رٌح شدٌدة
ب به الكافر إلى هللا تعالى فَُمْحبَطٌ ؼٌُر منتفٍع  لال الواحدي:"  معنى اآلٌة: إنَّ كلَّ ما تمرَّ

ٌح وصار هباًء ال ٌُنتفع  تْهُ الّرِ ماد الذي ذّرَّ به ألنَّهم أشركوا فٌها ؼٌر هللا سبحانه وتعالى كالرَّ
 .(ٕ)"به

المعنى: أعمالهم محبطة ؼٌر ممبولة. والرماد ما بمً بعد احتراق  لال المرطبً:" 
الشًء، فضرب هللا هذه اآلٌة مثبل ألعمال الكفار فً أنه ٌمحمها كما تمحك الرٌح الشدٌدة الرماد 

 .(ٖ)"فً ٌوم عاصؾ. والعصؾ شدة الرٌح، وإنما كان ذلن ألنهم أشركوا فٌها ؼٌر هللا تعالى
ٌَْوٍم َعاِصٍؾ{ ]إبراهٌم : تعالى: لولهوفً    :(ٗ)، وجوه[1ٔ}فًِ 

أحدها : أنه وصؾ الٌوم بالعصوؾ وهو من صفة الرٌح، ألن الرٌح تكون فٌه ، كما ٌمال ٌوم 
 بارد ، وٌوم حار ، ألن البرد والحر ٌكونان فٌه .

ذلن، كما لال الثانً : أن المراد به فً ٌوم عاصؾ الرٌح ، فحذؾ الرٌح ألنها لد ذكرت لبل 
 :(٘)الشاعر
 ... إِذَا َجاَء ٌَْوٌم ُمْظِلُم الشَّْمِس َكاِسؾُ ُجلُوُدنَا الدُُّروعِ  ِعْرفَانَ  وتَْضَحنُ 

 .(ٙ)ٌرٌد كاسؾ الشمس

الثالث : أن العصوؾ من صفة الرٌح الممدم ذكرها ، ؼٌر أنه لما جاء بعد الٌوم ابتع إعرابه، 
 :(2)لال الشاعر

 كؤنما ضربت لدام أعٌنها ... لطنا بمستحصد األوتار محلوج 
 :(1)ولال اآلخر

 ترٌن سنة وجه ؼٌر ممرفة ... ملساء لٌس بها خال وال ندب
ٍء{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ًْ ا َكَسبُوا َعلَى َش ال ٌمدر الكفار  ، أي:"[1ٔ}اَل ٌَْمِدُروَن ِممَّ

لدنٌا إِلحباطه بالكفر، كما ال ٌستطٌع أن ٌحصل على تحصٌل ثواب ما عملوا من البّرِ فً ا
ٌَّرته الرٌح  .(5)"اإِلنسان على شًء من الرماد الذي ط

 .(ٓٔ)"أَْي: ال ٌجدون ثواب ما عملوا لال الواحدي:" 

                                                             

 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٓ٘الوجٌز: (ٕ)
 .ٖٖ٘/5تفسٌر المرطبً: (ٖ)
، وتفسٌر ٕٖٗ/ٗ، وتفسٌر البؽوي:5ٕٔ/ٖ، والنكت والعٌون:2ٗ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء: (ٗ)

 .ٖٖ٘/5المرطبً:
/ ٗ" الجوزي ابن تفسٌر"و ،2ٗ/ ٕ للفراء" المرآن معانًو، ٖٕٖ/ٕالبٌت لمسكٌن الدارمً، انظر: الخزانة: (٘)
/ ٙٔ" تفسٌرالطبري"و ،ٖٕٙٗ/ ٖ( عصؾ" )اللؽة تهذٌب" فً َعُجُزه وورد ،15/ ٘" الخزانة"و ،ٖٗ٘/ ٗ

 52ٖٕ/ ٘( عصؾ" )اللسان"و ،[5ٖٗ ص/ ؾ" ]الزاخر العباب"و ،ٖٖ٘/ 5" المرطبً تفسٌر"و ،ٗ٘٘
 .2ٗ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء: (ٙ)
 .2ٗ/ٕلم أعرؾ لابله، والبٌت ؼٌر منسوب فً معانً المرآن للفراء: (2)
 والندب. عٌب وهو الهجنة، من دنت التً. والممرفة. الصورة: والسنة. المشهورة بابٌته فى الرمة ذو هو(1)

 .2ٗ/ٕ، ومعانً المرآن للفراء:ٗ :الدٌوان وانظر. الجراح من األثر
 .11/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .1ٓ٘الوجٌز: (ٓٔ)



ٕٖ1 
 

بَلُل اْلبَِعٌُد{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ذلن السعً والعمل على  ، أي:"[1ٔ}ذَِلَن هَُو الضَّ
 .(ٔ)"ؼٌر أساس، هو الضبلل البعٌد عن الطرٌك المستمٌم

 .(ٕ)"والمعنى: ذلن الخسران الكبٌر ،ٌعنً: ضبلل أعمالهم وذهابها لال الواحدي:" 
 .(ٖ)وإنما جعله بعٌداً لفوات استدراكه بالموت" لال الماوردي:" 
واألعمال الصالحة وؼٌر معنٌة ما لم ٌبن العبادات داللة ان  لال الراؼب: فً اآلٌة" 

 .(ٗ)"على اإلٌمان
 الفوابد:
 .بطبلن أعمال المشركٌن والكافرٌن وخٌبتهم فٌها إذ ال ٌنتفعون بشًء منها -ٔ

أنه ال تنفع األعمال والحسنات مع الشرن؛ لموله تعالى: ومذهب أهل السنة: 
[ ألن الشرن أحبطها، ٖٕفََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا{ ]الفرلان:}َولَِدْمنَا إَِلى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل 

ٌَْوٍم  ٌُح فًِ  ولد لال تعالى: }َمثَُل الَِّذٌَن َكَفُروا بَِربِِّهْم أَْعَمالُُهْم َكَرَماٍد اْشتَدَّْت بِِه الّرِ
آُن َماًء َحتَّى إِذَا [ ، وفً آٌة أخرى: }َكَسَراٍب بِِمٌعٍَة ٌَْحَسبُهُ الظَّمْ 1َٔعاِصٍؾ{ ]إبراهٌم:

ٌْبًا{ ]النور: ٌِْه تَُراٌب{ 5َٖجاَءهُ لَْم ٌَِجْدهُ َش [ ، وفً آٌة أخرى: }َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَ
[ صفاة صلبة علٌها تراب وجاءها مطر شدٌد، ال ٌبمى على الصفاة شًء ٕٗٙ]البمرة:

 .(٘)ال أصلمن التراب فهكذا أعمالهم ونفماتهم ال تبمى، حٌث إنه ال أساس لها و
رأس أعمال أهل ، لذلن فإن لبول األعمال مولؾ على شرط صحتها وهو التوحٌدأن  -ٕ

فمن أتى به ٌوم المٌامة فهو من أهل الجنة لطعا، ولو كان علٌه ، الجنة: توحٌد هللا تعالى
فمن مات على ذلن، فلو  ،من الذنوب مثل الجبال، ورأس أعمال أهل النار: الشرن باهلل

امة بعبادة هللا اللٌل والنهار والصدلة واإلحسان؛ فهو من أهل النار لطعا، أتى ٌوم المٌ
كالنصارى الذٌن ٌبنً أحدهم صومعة فً البرٌة؛ وٌزهد فً الدنٌا وٌتعبد اللٌل والنهار، 

 لكنه خلط ذلن بالشرن باهلل؛ تَعَالى هللاُ عن ذلن.
َمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوراً{ لال هللا عز وجل: }َولَِدْمنَا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن عَ 

ٌُح فًِ [ٖٕ]الفرلان: ْت بِِه الّرِ . ولال تعالى: }َمثَُل الَِّذٌَن َكَفُروا بَِربِِّهْم أَْعَمالُُهْم َكَرَماٍد اْشتَدَّ
ٍء{  ًْ ا َكَسبُوا َعلَى َش  اآلٌة. [1ٔ]إبراهٌم:ٌَْوٍم َعاِصٍؾ ال ٌَْمِدُروَن ِممَّ

أعمال الخٌر التً ٌعملها الكافر ٌجازى بها فً الدنٌا فمط، لال أهل العلم بؤن 
 .(ٙ)حتى إذا جاء ٌوم المٌامة وجد صحٌفة حسناته بٌضاء

فرحم هللا امرأ تنبه لهذا األمر العظٌم، لبل أن ٌعض الظالم على ٌدٌه وٌمول: ٌا 
 .(2)لٌتنً اتخذت مع الرسول سبٌبل!

 المرآن
َ َخلَكَ  ({ 4ٔالس َماَواِت َواَْلَْرَض بِاْلَحّكِ إِْن ٌََشؤْ ٌُْذِهْبكُْم َوٌَؤِْت ِبَخْلٍك َجِدٌٍد ) }أَلَْم تََر أَن  ّللا 

 [4ٔ]إبراهٌم : 

 التفسٌر:
أن هللا أوجد السموات واألرض على الوجه  -والمراد عموم الناس-ألم تعلم أٌها المخاطب 

الل بهما على وحدانٌته، وكمال الصحٌح الدال على حكمته، وأنه لم ٌخلمهما عبثًا، بل لبلستد
 لدرته، فٌعبدوه وحده، وال ٌشركوا به شٌبًا؟ إن ٌشؤ ٌذهبكم وٌؤت بموم ؼٌركم ٌطٌعون هللا.

                                                             

 .2ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٓ٘الوجٌز: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٖ)
 .2٘٘-ٙ٘٘/ٔتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗ)
 (]دروس صوتٌة مرلم آلٌا[.1ٖانظر: شرح الطحاوٌة البن جبرٌن: الدرس) (٘)
 .ٕٓٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة: (ٙ)
 .٘ٔانظر: الجواهر المضٌة: (2)
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َ َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحّكِ{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ألم تر  ، أي:"[5ٔ}أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ
أٌها المخاطب بعٌن للبن وتتؤمل ببصٌرتن أن هللَا العظٌم الجلٌل أنفرد بالخلك واإلٌجاد، وأنه 

 .(ٔ)"خلك السماوات واألرض لٌُستدلَّ بهما على لدرته؟
ٌمول عز ذكره لنبٌّه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ألم تر، ٌا دمحم، بعٌن للبن، فتعلم أن هللا أنشؤ  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"سماوات واألرض بالحك منفرًدا بإنشابها بؽٌر ظهٌر وال ُمعٌنال
 .(ٖ)"أي: لم ٌخلمهما باطبل وإنما خلمهما ألمر عظٌم لال البؽوي:" 
ٌنبه تعالى عباده بؤنه }خلك السماوات واألرض بالحك{ أي: لٌعبده الخلك  لال السعدي:" 

وٌعرفوه، وٌؤمرهم وٌنهاهم ولٌستدلوا بهما وما فٌهما على ما له من صفات الكمال، ولٌعلموا أن 
لادر على أن ٌعٌدهم خلما جدٌدا،  -على عظمهما وسعتهما-الذي خلك السماوات واألرض 

 .(ٗ)"تهم، وأن لدرته ومشٌبته ال تمصر عن ذلنلٌجازٌهم بإحسانهم وإساء
ٌمول تعالى مخبًرا عن لدرته على معاد األبدان ٌوم المٌامة ، بؤنه خلك  لال ابن كثٌر:" 

السموات واألرض التً هً أكبر من خلك الناس ، أفلٌس الذي لدر على خلك هذه السموات ، 
لثوابت والسٌارات ، والحركات فً ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فٌها من الكواكب ا

المختلفات ، واآلٌات الباهرات ، وهذه األرض بما فٌها من مهاد ووهاد وأوتاد ، وبرارى 
وصحارى ولفار ، وبحار وأشجار ، ونبات وحٌوان ، على اختبلؾ أصنافها ومنافعها ، 

َ الَِّذي َخلََك السَّ  ٌََرْوا أَنَّ َّللاَّ ًَ بَِخْلِمِهنَّ بَِماِدٍر وأشكالها وألوانها ؛ } أََولَْم  َماَواِت َواألْرَض َولَْم ٌَْع
ٍء لَِدٌٌر { ]األحماؾ :  ًْ ًَ اْلَمْوتَى بَلَى إِنَّهُ َعلَى كُّلِ َش [ ، ولال تعالى : } أََولَْم ٌََر َٖٖعلَى أَْن ٌُْحٌِ

ًَ َخْلمَهُ لَاَل َمْن ٌُْحًٌِ ( أَنَّا َخلَْمنَاهُ ِمْن نُْطفٍَة فَإِذَا ُهَو َخِصٌٌم ُمبٌٌِن وَ ٔاإلْنَساُن ) َضَرَب لَنَا َمثبَل َونَِس
ةٍ َوهَُو ِبكُّلِ َخْلٍك َعِلٌٌم الَِّذي َجعََل لَ  َل َمرَّ ًَ َرِمٌٌم لُْل ٌُْحٌٌَِها الَِّذي أَْنَشؤََها أَوَّ كُْم ِمَن الشََّجِر اْلِعَظاَم َوِه

ٌَْس الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواألْرَض ِبمَاِدٍر َعلَى أَْن ٌَْخلَُك األْخَضِر نَاًرا فَإِذَا أَْنتُْم ِمْنهُ تُولُِدوَن أَ  َولَ

بًا أَْن ٌَمُوَل لَهُ كُْن فٌََكُوُن فَسُْبحَ  ٌْ اَن الَِّذي ِبٌَِدِه ِمثْلَُهْم بَلَى َوهَُو اْلَخبلُق اْلعَِلٌُم إِنََّما أَْمُرهُ إِذَا أََراَد َش
ٍء َوإِلٌَْ  ًْ  .(٘)"[1ٖ - 22ِه تُْرَجعُوَن { ]ٌس : َملَكُوُت ُكّلِ َش

خلك األشٌاء كلها بمدرته، وزٌنها بعلمه، وحكمها بحكمته فالناظر  لال سهل التستري:" 
من الخلك إلى الخالك تبٌن له عجابب الخلمة، والناظر من الخالك إلى الخلك ٌكشؾ له عن آثار 

 .(ٙ)"لدرته وأنوار حكمته وبلٌػ صنعته
 .(2)«خالك السماوات واألرض على التعظٌم: »-إال عامر-لرأ أهل الكوفة و
إن ٌشؤ ٌذهبكم  ، أي:"[5ٔ}إِْن ٌََشؤْ ٌُْذِهْبكُْم َوٌَؤِْت بَِخْلٍك َجِدٌٍد{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(1)"وٌؤت بموم ؼٌركم ٌطٌعون هللا
 .(5)"ٌبدلكم أحسن وأفضل وأطوع منكم لال الثعلبً:" 
 .(ٓٔ)"سواكم أطوع هلل منكم "أي:  لال البؽوي: 
ٌمول: إن الذي تفرد بخلك ذلن وإنشابه من ؼٌر معٌن وال شرٌن، إن هو  لال الطبري:" 

د خلمهم  .(ٔٔ)"شاء أن ٌُْذهبكم فٌفنٌكم، أذهبكم وأفناكم، وٌؤِت بخلك آخر سواكم مكانكم، فٌجّدِ

                                                             

 .11/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٙ٘٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .11ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٙتفسٌر التستري: (ٙ)
 .2٘٘/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٖٔ/٘الكشؾ والبٌان: (5)
 .ٖٖٗ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٙ٘٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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آخر على شكلهم  هو لادر على أن ٌعدم الناس وٌخلك مكانهم خلما :أى لال الزمخشري:" 
أو على خبلؾ شكلهم، إعبلما منه بالتداره على إعدام الموجود وإٌجاد المعدوم، ٌمدر على 

 .(ٔ)"الشًء وجنس ضده
ٌحتمل أن المعنى: إن ٌشؤ ٌذهبكم وٌؤت بموم ؼٌركم ٌكونون أطوع هلل  لال السعدي:" 

منكم، وٌحتمل أن المراد أنه: إن ٌشؤ ٌفنٌكم ثم ٌعٌدهم بالبعث خلما جدٌدا، وٌدل على هذا 
 .(ٕ)"االحتمال ما ذكره بعده من أحوال المٌامة

 المرآن
ِ بِعَِزٌٍز )  [ٕٓ({ ]إبراهٌم : ٕٓ}َوَما ذَِلَن َعلَى ّللا 

 التفسٌر:
 وما إهبلككم واإلتٌان بؽٌركم بممتنع على هللا، بل هو سهل ٌسٌر.

ِ بِعَِزٌٍز{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  لٌس ذلن بصعٍب أو متعذٍر  ، أي:"[ٕٓ}َوَما ذَِلَن َعلَى َّللاَّ
 .(ٖ)"على هللا
 .(ٗ)"بمتعذر "أي:لال النسفً: 
 .(٘)"منٌع متعذر :أي لال المرطبً:" 
 .(ٙ)"بممتنٍع شدٌدٍ "أي:الواحدي:لال  
 .(2)"أي: ال ٌشك علٌه لال ابن ابً زمنٌن:" 
ٌمول: وما إذهابكم وإفناإكم وإنشاء خلٍك آخر سواكم مكانَكُم، على هللا  لال الطبري:" 

 .(1)"بممتنع وال متعّذر، ألنه المادر على ما ٌشاء
َخْلمُكُْم َواَل بَْعثُكُْم إِالَّ َكنَْفٍس َواِحَدةٍ{ }َما ، أي: بممتنع بل هو سهل علٌه جدا لال السعدي:" 
ٌِْه{ ]الروم :  ،[1ٕ]لممان :  ٌَْبَدأُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ َوُهَو أَْهَوُن َعلَ  .(5)"[2ٕ}َوهَُو الَِّذي 

أي : بعظٌم وال ممتنع ، بل هو سهل علٌه إذا خالفتم أمره ، أن ٌذهبكم  لال ابن كثٌر:" 
ُ ُهَو وٌؤتً بآخر ِ َوَّللاَّ ٌَا أٌََُّها النَّاُس أَْنتُُم اْلفُمََراُء إَِلى َّللاَّ ٌن على ؼٌر صفتكم ، كما لال تعالى : } 

ِ بِعَِزٌٍز { ]فاطر :  ًُّ اْلَحِمٌُد إِْن ٌََشؤْ ٌُْذِهْبكُْم َوٌَؤِْت بَِخْلٍك َجِدٌٍد َوَما ذَِلَن َعلَى َّللاَّ [، 2ٔ - ٘ٔاْلؽَنِ
ٌَْركُْم ثُمَّ ال ٌَكُونُوا أَْمثَالَكُْم { ]دمحم : ولال : } َوإِْن  [ ، ولال : } ٌَا أٌََُّها 1ٖتَتََولَّْوا ٌَْستَْبِدْل لَْوًما َؼ

ُ ِبمَْوٍم ٌُِحبُُّهْم َوٌُِحبُّونَهُ { ]المابد [ ، ولال ٗ٘ة : الَِّذٌَن آَمنُوا َمْن ٌَْرتَدَّ ِمْنكُْم َعْن ِدٌنِِه فََسْوَؾ ٌَؤِْتً َّللاَّ
ُ َعلَى ذَِلَن لَِدًٌرا { ]النساء :  ٌَؤِْت بِآَخِرٌَن َوَكاَن َّللاَّ  . (ٓٔ)"[ٖٖٔ: } إِْن ٌََشؤْ ٌُْذِهْبكُْم أٌََُّها النَّاُس َو

 .(ٔٔ)"فإنَّ المويَّ المادر ال ٌصعُب علٌه شًء لال الصابونً:" 
 [:ٕٓ-5ٔفوابد اآلٌتٌن:]

الكون ممكن الوجود وما :أن  (ٕٔ)الربوبٌةمن أسلوب المرآن فً االستدالل على توحٌد  -ٔ
كان كذلن فهو مخلوق ال ٌمكن أن ٌكون واجب الوجود ألن إمكان العدم علٌه والوجود 

                                                             

 .2ٗ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .11/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٙٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٗ)
 .ٖٗ٘/5تفسٌر المرطبً: (٘)
 .1ٓ٘الوجٌز: (ٙ)
 .1ٕ/ٗتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (2)
 .ٙ٘٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (5)
 .11ٗ-12ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .11/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 فً االستدالل على الربوبٌة: -أٌضا–ومن األسالٌب المرآنٌة (ٕٔ)
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ٌنفً وجوبه. وٌدل علٌه لوله تعالى: أَلَْم تََر أَنَّ هللاَ َخلََك السََّماَواِت َواألَْرَض ِباْلحّكِ إِن 
 .[5َٔجِدٌٍد ]إبراهٌم: ٌََشؤْ ٌُْذِهْبكُْم َوٌَؤِْت بَِخْلٍك 

 .تنزٌه هللا تعالى عن الحاجة والخوؾ والمشمة -ٕ
الؽنً بذاته عن جمٌع الموجودات، ، فإنه عن كل موجودسبحانه وتعالى ؼناإه بٌان  -ٖ

 .إلٌه -ابتداء ودوما-وهً المفتمرة كلها 
حانه لٌتكثر بهم من للة، أو ٌعتز بهم من ذلة، ولكنه خلمهم سب البشر لم ٌخلكأنه تعالى  -ٗ

لحكمة عظٌمة، وهً: أن ٌعبدوه وٌعظموه، وٌخشوه، وٌثنوا علٌه سبحانه بما هو أهله، 
وٌثنوا علٌه بذلن، ولٌتوجهوا إلٌه بما ٌحب من األعمال  وٌعلموا أسماءه وصفاته،

واأللوال، وٌشكروه على إنعامه، وٌصبروا على ما ابتبلهم به، ولٌجاهدوا فً سبٌله، 
ُ الَِّذي َخلََك ولٌتفكروا فً عظمته، وم ا ٌستحك علٌهم من العمل، كما لال عز وجل: }َّللاَّ

ءٍ  ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش ٌْنَُهنَّ ِلتَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ُل اأْلَْمُر َب ٌَتَنَزَّ  لَِدٌٌر َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْلَُهنَّ 
ٍء ِعْلًما{ ]الط ًْ َ لَْد أََحاَط بُِكّلِ َش ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى ،[ٕٔبلق: َوأَنَّ َّللاَّ ولال تعالى: }َوَّلِلَّ

[ ولال تعالى: }إِنَّ فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْختِبَلِؾ 1ٓٔفَاْدعُوهُ بَِها{ ]األعراؾ: 
ٌَاٍت أِلُوِلً اأْلَْلَباِب  ٌِْل َوالنََّهاِر آَل َ لٌَِاًما َولُ  -اللَّ عُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم الَِّذٌَن ٌَْذكُُروَن َّللاَّ

                                                                                                                                                                              

االستدالل بما فً العالم من التؽٌر المانع من لدمه إذ التؽٌر عبلمة الحدوث والخلك فبلبد إذا له من خالك  -أوال:
 ُ ن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ َجَعلَكُْم أَْزَواًجا َوَما تَْحِمُل ِمْن أُنثَى َواَل تََضُع إِالَّ وٌدل علٌه لوله تعالى: َوَّللاَّ َخلَمَكُم ّمِ

 [.ٔٔبِِعْلِمِه ]فاطر: 
ٌْنَهُ ثُمَّ ٌَْجعَلُهُ ُرَكاًما فَتََرى  َ ٌُْزِجً َسَحابًا ثُمَّ ٌَُإلُِّؾ بَ ُل ِمَن ولوله تعالى: أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ اْلَوْدَق ٌَْخُرُج ِمْن ِخبَلِلِه َوٌُنَّزِ

ن ٌََشاء ٌََكاُد َسنَا َبْرلِِه ٌَْذَهبُ  ُب السََّماء ِمن ِجَباٍل فٌَِها ِمن بََرٍد فٌَُِصٌُب بِِه َمن ٌََشاء َوٌَْصِرفُهُ َعن مَّ  بِاأْلَْبَصاِر ٌُمَلِّ
ٌَْل َوالنََّهاَر ِإنَّ فًِ ذَِلَن لَِعبْ  ُ اللَّ ُْوِلً اأْلَْبَصاِر ]النور: َّللاَّ  [.ٗٗ - َٖٗرةً أّلِ

ٍء أَْم هُُم اْلَخاِلمُوَن أَْم  -ثانٌا: ًْ ٌِْر َش االستدالل باستحالة صدور الوجود من عدم كما فً لوله تعالى: أَْم ُخِلمُوا ِمْن َؼ
 [.ٖٙ - َٖ٘خلَمُوا السََّماَواِت َواأْلَْرَض بَل الَّ ٌُولِنُوَن ]الطور: 

إما أن ٌكونوا خلموا أنفسهم وهذا باطل ألنه ٌلزم منه الدور وهو باطل حٌث ٌترتب  ا الدلٌل فً اآلٌة:وصورة هذ
كل من الفرضٌن على اآلخر فكونهم خلموا أنفسهم ٌستلزم وجودهم لبل الخلك إذ ال ٌصدر الوجود من العدم 

 ًء لٌس بمعدوم.ضرورة، إذ ال معنى للعدم إال عدم الوجود وال معنى للوجود إال كون الش
وإما ٌكونوا ال خالك لهم أصبلً فٌكون العدم هو الذي أوجدهم وهذا باطل إذ ال معنى للعدم إال عدم الوجود فٌلزم 
ً والوجود والعدم نمٌضان ال  من لولهم بهذا الفرض الجمع بٌن النمٌضٌن وهو كون الشًء موجوداً معدوما

 منهما من اآلخر.ٌجتمعان وال ٌرتفعان وال ٌمكن أن ٌنشؤ واحد 
 والفرض الثالث أن ٌكون لهم خالك هو هللا سبحانه وتعالى.

أن الكون وجد على سبٌل اإلتمان مما ٌمنع كونه وجد من ؼٌر موجد وٌدل علٌه لوله تعالى: الَِّذي َخلََك  -:ثالثا
ْحَمِن ِمن تَفَاُوٍت فَاْرجِ  ا تََرى ِفً َخْلِك الرَّ وٍر ثُمَّ اْرِجعِ اْلبََصَر َسْبَع سََماَواٍت ِطبَالًا مَّ

ِع اْلبََصَر َهْل تََرى ِمن فُطُ
ٌَْن اْلبََصُر َخاِسؤً َوهَُو َحِسٌٌر ]الملن:  ٌِْن ٌَنَمِلْب إِلَ تَ  [.ٗ - َٖكرَّ

ُ ِمن َولٍَد َوَما َكاَن َمعَهُ ِمْن إِلٍَه إِ  -:رابعا ذًا لَّذََهَب كُلُّ إِلٍَه إبطال الشرن فً الربوبٌة كما فً لوله تعالى: َما اتََّخذَ َّللاَّ
 [.5ٔبَِما َخلََك َولَعبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض ]المإمنون: 

وصورة الدلٌل فً اآلٌة هو: )إن اإلله الحك ال بد أن ٌكون خالماً فاعبلً ٌوصل إلى عابده النفع وٌدفع عنه الضر، 
حٌنبذ فبل ٌرضى تلن الشركة بل إن لدر على فلو كان معه سبحانه إله آخر ٌشركه فً ملكه لكان له خلك وفعل و

لهر ذلن الشرٌن والتفرد بالملن واأللوهٌة دونه فعل وإن لم ٌمدر على ذلن انفرد بخلمه وذهب بذلن الخلك كما 
ٌنفرد ملون الدنٌا بعضهم عن بعض بملكه وإذا لم ٌمدر المنفرد منهم على لهر اآلخر والعلو علٌه فبلبد من أحد 

 ثبلثة أمور:
 . إما أن ٌذهب كل إله بخلمه وسلطانه -
 . وإما أن ٌعلو بعضهم على بعض -
 وإما أن ٌكونوا تحت لهر ملن واحد ٌتصرؾ فٌهم كٌؾ ٌشاء وال ٌتصرفون فٌه. -

فالفرض األول ؼٌر ممكن إذ البد أن تبٌن أثار فعله فً الكون. والفرض الثانً ممتنع ضرورة اختبلل الكون 
 شرحانظر:  ".]ت، والثالث هو الحك وهو كون الرب هو اإلله الواحدنتٌجة العلو وتضارب اإلرادا

إتحاؾ المرٌد بمعرفة التوحٌد إلبراهٌم  ، و2ٕٓ ،ٕٙٓ :األصولٌة واألجوبة األسبلةو ،2ٕ ،ٕٙ: ص:الطحاوٌة
 [.ٕٙص:  -بن دمحم البرٌكان
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َوٌَتَفَكَُّروَن فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َربَّنَا َما َخلَْمَت َهذَا َباِطبًل سُْبَحانََن فَِمنَا َعذَاَب 
 .[5ٔٔ - 5ٓٔالنَّاِر{ ]آل عمران: 

فؤنت: ٌا عبد هللا، مخلوق فً هذه الدار، ال لتبمى فٌها، وال لتخلد فٌها، ولكنن 
ولد تنمل منها لبل العمل، وأنت صؽٌر لم تبلػ، ولم  خلمت فٌها لتنمل منها بعد العمل،
 ٌجب علٌن العمل لحكمة بالؽة.

فالممصود: أنها دار ممزوجة بالشر والخٌر، ممزوجة باألخبلط من الصلحاء 
وؼٌرهم، ممزوجة باألكدار واألفراح، والنافع والضار، وفٌها الطٌب والخبٌث، 

صحة، والؽنى والفمر، والكافر والمإمن، والعاصً والمستمٌم، وفٌها أنواع والمرض وال
من المخلولات خلمت لمصلحة الثملٌن، كما لال تعالى: }هَُو الَِّذي َخلََك لَكُْم َما فًِ 

 [.5ٕاأْلَْرِض َجِمٌعًا{ ]البمرة: 
الدار، والممصود من هذه الخلٌمة كما تمدم: أن ٌعظم هللا، وأن ٌطاع فً هذه 

وأن ٌعظم أمره ونهٌه، وأن ٌعبد وحده سبحانه وتعالى بطاعة أوامره، وترن نواهٌه، 
ولصده سبحانه فً طلب الحاجات، وعند الملمات، ورفع الشكاوى إلٌه، وطلب الؽوث 

كل شًء، وفً كل أمر من أمور الدنٌا واآلخرة. فالممصود من  منه، واالستعانة به فً
، هو توحٌده سبحانه، وتعظٌم أمره ونهٌه، وأن تمصده وحده خلمن وإٌجادن: ٌا عبد هللا

فً حاجاتن، وتستعٌن به على أمر دٌنن ودنٌان، وتتبع ما جاء به رسله، وتنماد لذلن 
طابعا مختارا، محبا لما أمر به، كارها لما نهى عنه، ترجو رحمة ربن، وتخشى عمابه 

 .(ٔ)سبحانه وتعالى
 المرآن

ِ جَ  عَفَاُء ِلل ِذٌَن اْستَْكبَُروا إِن ا كُن ا لَكُْم تَبَعًا فََهْل أَْنتُْم ُمْؽنُوَن َعن ا ِمْن }َوبََرُزوا َّلِل  ِمٌعًا فَمَاَل الضُّ

ٌْنَا أََجِزْعنَا أَْم َصبَْرنَا َما لَ  ٌْنَاكُْم َسَواٌء َعلَ ُ لََهَد ٍء لَالُوا لَْو َهَدانَا ّللا  ًْ ِ ِمْن َش نَا ِمْن َعذَاِب ّللا 
 [ٕٔ({ ]إبراهٌم : ِٕٔحٌٍص )مَ 

 التفسٌر:
وخرجت الخبلبك من لبورهم، وظهروا كلهم ٌوم المٌامة هلل الواحد المهار؛ لٌحكم بٌنهم، فٌمول 

دافعون عنا من  -الٌوم-األتباع لمادتهم: إنَّا كنَّا لكم فً الدنٌا أتباًعا، نؤتمر بؤمركم، فهل أنتم 
 عذاب هللا شٌبًا كما كنتم تَِعدوننا؟

فٌمول الرإساء: لو هدانا هللا إلى اإلٌمان ألرشدناكم إلٌه، ولكنه لم ٌوفمنا، فضللنا وأضللناكم، 
 ٌستوي علٌنا وعلٌكم الَجَزع والصبر علٌه، فلٌس لنا مهرب من العذاب وال منجى.

ِ َجِمٌعًا{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  وخرجت الخبلبك من لبورهم،  ، أي:"[ٕٔ}َوبََرُزوا َّلِلَّ
 .(ٕ)"ظهروا كلهم ٌوم المٌامة هلل الواحد المهار؛ لٌحكم بٌنهمو

 .(ٖ)"ٌعنً: ٌوم المٌامة لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(ٗ)"ٌوم المٌامة :برزوا من لبورهم، ٌعنً :أي لال المرطبً:" 
 .(٘)"جمعهم هللا فً حشرهم فاجتمع التابع والمتبوع :أي لال الزجاج:" 
أنه لم  :«جمٌع»ـبال :ٌعنً {،جمٌعا}ٌمول وخرجوا من لبورهم إلى هللا  لال مماتل:" 

 .(ٙ)"ٌؽادر منهم أحد إال بعث بعد موته
أي : برزت الخبلبك كلها ، برها وفاجرها هلل وحده الواحد المهار ، أي :  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔ)"اجتمعوا له فً براز من األرض ، وهو المكان الذي لٌس فٌه شًء ٌستر أحدا

                                                             

 .ٔٔ-1، ابن باز:السبلم علٌه دمحما خاتمهم به وبعث جمٌعا الرسل به هللا بعث الذي التوحٌد بٌانانظر:  (ٔ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٙٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖ)
 .ٖ٘٘/5تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .1٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٕٓٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
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حٌن ٌنفخ فً الصور فٌخرجون من  ،أي: الخبلبك }هلل جمٌعا{، }وبرزوا{ لال السعدي:" 
األجداث إلى ربهم فٌمفون فً أرض مستوٌة لاع صفصؾ، ال ترى فٌها عوجا وال أمتا، 
وٌبرزون له ال ٌخفى ]علٌه[ منهم خافٌة، فإذا برزوا صاروا ٌتحاجون، وكل ٌدفع عن نفسه، 

 .(ٕ)"ٌه، ولكن أنى لهم ذلن؟وٌدافع ما ٌمدر عل
امرأة :المكان الواسع لظهوره، ومنه «: البراز»الظهور، و«: البروز» لال الشوكانً:" 

ظهروا من لبورهم. وعبر بالماضً عن المستمبل  :«برزوا»فمعنى  ،برزة، أي: تظهر للرجال
مع كونه  {،هللوبرزوا }تنبٌها على تحمٌك ولوعه كما هو ممرر فً علم المعانً، وإنما لال: 

سبحانه عالما بهم ال تخفى علٌه خافٌة من أحوالهم برزوا أو لم ٌبرزوا، ألنهم كانوا ٌستترون 
عن العٌون عند فعلهم للمعاصً، وٌظنون أن ذلن ٌخفى على هللا تعالى، فالكبلم خارج على ما 

 .(ٖ)"ٌعتمدونه
عََفاُء ِللَِّذٌَن اْستَْكَبُرولوله تعالى:  فٌمول  ، أي:"[ٕٔا إِنَّا كُنَّا لَكُْم تَبًَعا{ ]إبراهٌم : }فَمَاَل الضُّ

 .(ٗ)"األتباع لمادتهم: إنَّا كنَّا لكم فً الدنٌا أتباًعا، نؤتمر بؤمركم
إنا كنا ، }وهم المتبوعون {للذٌن استكبروا، }، وهم األتباع{فمال الضعفاء} لال الزجاج:" 
 .(٘)"اتبعناكم فٌما دعوتمونا إلٌه :أي{، لكم تبعا
ٌمول: فمال التُّبَّاع منهم للمتبوعٌن، وهم الذٌن كانوا ٌستكبرون فً الدنٌا  لال الطبري:" 

وإنما عنوا  ..، فً الدنٌا{إنَّا كنا لكم تَبَعًا}عن إخبلص العبادة هلل واتباع الرسل الذٌن أرسلوا إلٌهم 
لما ٌؤمرونهم به من عبادة  ٌؤتمرون، أنهم كانوا أتباعهم فً الدنٌا {إنا كنا لكم تبعًا}بمولهم: 

 .(ٙ)"األوثان والكفر باهلل، وٌنتهون عما نهوهم عنه من اتّباع رسل هللا
عََفاءُ  }لال ابن كثٌر:"  وهم األتباع لمادتهم وسادتهم وكبرابهم الذٌن استكبروا  {فَمَاَل الضُّ
} إِنَّا ُكنَّا لَكُْم تَبَعًا { أي : هللا وحده ال شرٌن له ، وعن موافمة الرسل ، فمالوا لهم :  عن عبادة

 .(2)"مهما أمرتمونا ابتمرنا وفعلنا
أي: لال األتباع الضعفاء للرإساء األلوٌاء المتكبرٌن لما هم فٌه من  لال الشوكانً:" 

 .(1)"الرٌاسة إنا كنا لكم تبعا أي: فً الدنٌا، فكذبنا الرسل وكفرنا باهلل متابعة لكم
، لال: {للذٌن استكبروا، }، لال: األتباع{ولال الضعفاء"}عن ابن جرٌج، لوله: 

 .(5)"للمادة
ٍء{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ًْ ِ ِمْن َش فهل  ، أي:"[ٕٔ}فََهْل أَْنتُْم ُمْؽنُوَن َعنَّا ِمْن َعذَاِب َّللاَّ
 .(ٓٔ)"دافعون عنا من عذاب هللا شٌبًا كما كنتم تَِعدوننا؟ -الٌوم-أنتم 

أي : فهل تدفعون عنا شٌبًا من عذاب هللا ، كما كنتم تعدوننا وتمنوننا  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)"؟

َناكُْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ٌْ ُ لََهَد فٌمول الرإساء: لو هدانا  ، أي:"[ٕٔ}لَالُوا لَْو َهَدانَا َّللاَّ
 .(ٕٔ)"هللا إلى اإلٌمان ألرشدناكم إلٌه، ولكنه لم ٌوفمنا، فضللنا وأضللناكم

                                                                                                                                                                              

 .11ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٖفتح المدٌر: (ٖ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .1٘٘-2٘٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .11ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٕٔ/ٖفتح المدٌر: (1)
 .1٘٘/ٙٔ(:ص1ٖٕٙٓأخرجه الطبري) (5)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .11ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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ٌمول عز ذكره: لالت المادةُ على الكفر باهلل لتُبَّاعها: لو بٌََّن هللا لنا شٌبًا  الطبري:"لال 
ندفع به َعذَابَه عنا الٌوم، لبٌَّنا ذلن لكم حتى تدفعوا العذاَب عن أنفسكم، ولكنا لد جزعنا ِمن 

 .(ٔ)"العذاب، فلم ٌنفعنا جزعُنا منه وَصْبُرنا علٌه
ٌْنَاُكْم { ولكن حك علٌنا لول ربنا ، فمالت ال لال ابن كثٌر:"  ُ لََهَد مادة لهم : } لَْو َهَدانَا َّللاَّ

 .(ٕ)" وسبك فٌنا وفٌكم لدر هللا ، وحمت كلمة العذاب على الكافرٌن
ٌْنَا أََجِزْعنَا أَْم َصبَْرَنالوله تعالى:   ، أي:"[َٕٔما لََنا ِمْن َمِحٌٍص{ ]إبراهٌم :  }َسَواٌء َعلَ

 .(ٖ)" فلٌس لنا مهرب من العذاب وال منجى، ٌستوي علٌنا وعلٌكم الَجَزع والصبر علٌه
 .(ٗ)"ما لنا من مهرب وال معدل عن العذاب :أي لال الزجاج:" 

 .(٘)"ٌعنون: ما لهم من َمراغٍ ٌُروؼون عنه لال الطبري:"
 .(ٙ)"أي : لٌس لنا َخبلص مما نحن فٌه إن صبرنا علٌه أو جزعنا منه لال ابن كثٌر:" 
}سواء علٌنا أجزعنا{ من العذاب }أم صبرنا{ علٌه، }ما لنا من محٌص{ لال السعدي:" 

 .(2)"أي: من ملجؤ نلجؤ إلٌه، وال مهرب لنا من عذاب هللا
بلؽنً، أو ذُِكر لً أن أهل النار لال بعضهم لبعٍض: ٌا "دمحم بن كعب المرظً: لال 

بر ٌنفعنا، كما  هإالء، إنه لد نزل بكم من العذاب والببلء ما لد ترون، فهلمَّ فلنصبر، فلعل الصَّ
بر.  صبر أهل الدنٌا على طاعة هللا فنفعهم الصبر إذ صبروا. لال: فٌُْجمعون رأٌهم على الصَّ

سواٌء علٌنا أجِزْعنَا أم صبرَنا ما لنا من }م جزعوا فنادوا: لال، فصبروا، فطال صبرهم، ث
 .(1)"، أي من منًجً {محٌص

، لال: إن {سواء علٌنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محٌص"}ابن زٌد، فً لوله:  عن
عهم إلى هللا،  أهل النار لال بعضهم لبعض: تعالوا، فإنما أدرَن أهل الجنة الجنَّةَ ببكابهم وتضرُّ

تعالوا، فإنَّما أدرن  فتعالوا نبكً ونتضرع إلى هللا! لال: فبكوا، فلما رأوا ذلن ال ٌنفعهم لالوا:

أهل الجنة الجنّةَ بالصبر، تعالوا نصبر! فصبروا صبًرا لم ٌَُر مثله، فلم ٌنفعهم ذلن، فعند ذلن 
 .(5){"سواء علٌنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محٌص}لالوا: 
والظاهر أن هذه المراجعة فً النار بعد دخولهم إلٌها ، كما لال تعالى :  لال ابن كثٌر:" 

عََفاُء ِللَِّذٌَن اْستَْكَبُروا إِنَّا كُنَّا لَكُْم تَبَعًا فََهْل أَْنتُ  وَن فًِ النَّاِر فٌََمُوُل الضُّ ْم ُمْؽنُوَن َعنَّا } َوإِْذ ٌَتََحاجُّ
ٌَْن اْلِعبَاِد { ]ؼافر : نَِصٌبًا ِمَن النَّاِر لَاَل الَِّذٌَن اسْ  َ لَْد َحَكَم بَ [ ، 1ٗ،  2ٗتَْكَبُروا إِنَّا كُلٌّ فٌَِها إِنَّ َّللاَّ

ةٌ ولال تعالى : } لَاَل اْدُخلُوا فًِ أَُمٍم لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلكُْم ِمَن اْلِجّنِ َواإلْنِس فًِ النَّاِر كُلََّما َدَخلَْت  أُمَّ
إِذَا ادَّاَركُوا فٌَِها َجِمٌعًا لَاَلْت أُْخَراهُْم ألوالهُْم َربَّنَا َهُإالِء أََضلُّونَا فَآتِِهْم َعذَابًا لَعَنَْت أُْختََها َحتَّى 
ٌْنَا ِٗضْعفًا ِمَن ) ( النَّاِر لَاَل ِلكُّلٍ ِضْعٌؾ َولَِكْن ال تَْعلَُموَن َولَالَْت أُوالهُْم ألْخَراهُْم فََما َكاَن لَكُْم َعلَ
ولال تعالى : } ٌَْوَم تُمَلَُّب  [ ، 5ٖ،  1ٖفَذُولُوا اْلعَذَاَب بَِما كُْنتُْم تَْكِسبُوَن { ]األعراؾ :  ِمْن فَْضلٍ 

ُسوال َولَالُوا َربََّنا إِنَّا أََطْعنَ َ َوأََطْعَنا الرَّ تَنَا أََطْعَنا َّللاَّ ٌْ ا ا َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَ ُوُجوهُُهْم فًِ النَّاِر ٌَمُولُوَن ٌَا لَ
ٌِْن ِمَن اْلعَذَاِب َواْلعَْنُهْم لَْعًنا َكبًٌِرا { ]األحزاب :   [.1ٙ - ٙٙفَؤََضلُّونَا السَّبٌِبل َربََّنا آتِِهْم ِضْعفَ
( َمْولُوفُوَن ِعْنَد ٔوأما تخاصمهم فً المحشر ، فمال تعالى : } َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن )

إِلَى بَْعٍض اْلمَْوَل ٌَمُوُل الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا ِللَِّذٌَن اْستَْكبَُروا لَْوال أَْنتُْم لَكُنَّا ُمْإِمِنٌَن َربِِّهْم ٌَْرِجُع بَْعُضُهْم 
 ْم ُمْجِرِمٌنَ لَاَل الَِّذٌَن اْستَْكبَُروا ِللَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا أَنَْحُن َصَدْدنَاكُْم َعِن اْلُهَدى بَْعَد إِْذ َجاَءكُْم بَْل كُْنتُ 

                                                             

 .1٘٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .11ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .1٘٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .11ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٗٗتفسٌر السعدي: (2)
 .5٘٘-1٘٘/ٙٔ(:ص5ٖٕٙٓأخرجه الطبري) (1)
 .ٓٙ٘-5٘٘/ٙٔ(:صٕٓٗٙٓأخرجه الطبري) (5)
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ٌِْل َوالنََّهاِر إِْذ تَؤُْمُرونََنا أَْن نَْكفُرَ  ِ َونَْجعََل لَهُ  َولَاَل الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا ِللَِّذٌَن اْستَْكبَُروا َبْل َمْكُر اللَّ ِباَّللَّ
وا ) ا َرأَُوا اْلعَذَاَب َوَجعَْلنَا األْؼبلَل فًِ أَْعَناِق إأَْنَداًدا َوأََسرُّ لَِّذٌَن َكَفُروا َهْل ٌُْجَزْوَن ( النََّداَمةَ لَمَّ

 .(ٔ)" [ٖٖ - ٖٔإِال َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن { ]سبؤ : 
 الفوابد:
بروز الخبلبك وعرضهم على ربهم سبحانه وتعالى فً المولؾ، عندما ٌتجلى تبارن  -ٔ

 .وتعالى لهم لحسابهم وفصل المضاء بٌنهم
 هللا تعالى.بٌان أن التملٌد والتبعٌة ال تكون عذرا لصاحبها عند  -ٕ
 .تخاصم الضعفاء مع السادة والملون: تخاصم الكفرة فً المولؾ من مشاهد  -ٖ
 المرآن

َ َوَعَدكُْم َوْعَد اْلَحّكِ َوَوَعْدتُكُْم فَؤَْخلَْفتُكُْم َوَما  ًَ اَْلَْمُر إِن  ّللا  ا لُِض ٌَْطاُن لَم  ٌْكُْم }َولَاَل الش  ًَ َعلَ َكاَن ِل
ْن َدَعْوتُكُْم فَاْستََجْبتُْم ِلً فَاَل تَلُوُموِنً َولُوُموا أَْنفَُسكُْم َما أَنَا بُِمْصِرِخكُْم َوَما أَْنتُْم ِمْن سُْلَطاٍن إاِل  أَ 

ً  إِنًِّ َكَفْرُت بَِما أَْشَرْكتُُموِن ِمْن لَْبُل إِن  الظ اِلِمٌَن لَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم ) ({ ]إبراهٌم : ٕٕبُِمْصِرِخ
ٕٕ] 

 التفسٌر:
: -بعد أن لضى هللا األمر وحاسب َخْلمه، ودخل أهُل الجنة الجنةَ وأهُل الناِر النارَ -لال الشٌطان و

إن هللا وعدكم وعًدا حًما بالبعث والجزاء، ووعدتكم وعًدا باطبل أنه ال بَْعَث وال جزاء، فؤخلفتكم 
ة، ولكن دعوتكم وعدي، وما كان لً علٌكم من لوة ألهركم بها على اتباعً، وال كانت معً حج

إلى الكفر والضبلل فاتبعتمونً، فبل تلومونً ولوموا أنفسكم، فالذنب ذنبكم، ما أنا بمؽٌثكم وال 
أت ِمن َجْعِلكم لً شرًٌكا مع هللا فً طاعته فً الدنٌا. إن  ًَّ من عذاب هللا، إنً تبرَّ أنتم بمؽٌث

 لم موجع.لهم عذاب مإ -فً إعراضهم عن الحك واتباعهم الباطل-الظالمٌن 

ًَ اأْلَْمُر{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ا لُِض ٌَْطاُن لَمَّ بعد -ولال الشٌطان  ، أي:"[ٕٕ}َولَاَل الشَّ
 .(ٕ)"أن لضى هللا األمر وحاسب َخْلمه، ودخل أهُل الجنة الجنةَ وأهُل الناِر النارَ 

ٌمول تعالى ذكره: ولال إبلٌس، لما أدخل أهُل الجنة الجنةَ وأهل النار  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"الناَر، واستمّر بكل فرٌك منهم لرارهم

ٌخبر تعالى عما خطب به إبلٌس لعنه هللا أتباعه ، بعدما لضى هللا بٌن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)"عباده ، فؤدخل المإمنٌن الجنات ، وأسكن الكافرٌن الدركات

لما لطع األمر وفرغ منه، وهو الحساب، وتصادر الفرٌمٌن  الزمخشري:أي:" لال 
 .(٘)"ودخول أحدهما الجنة ودخول اآلخر النار

َ َوَعَدكُْم َوْعَد اْلَحّكِ{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  إن هللا وعدكم وعًدا حمًا  ، أي:"[ٕٕ}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٙ)"بالبعث والجزاء

 .(2)"وعد من أطاعه الجنة ووعد من عصاه النار :أي لال الزجاج:" 
 .(1)"ووفى هللا لكم بوعده ..أن هللا وعدكم، أٌها األتباعُ، النارَ  لال الطبري:" 
حٌنبذ خطٌبا لٌزٌدهم حزنا إلى حزنهم وَؼبنا  -لعنه هللا  -فمام فٌهم إبلٌس  لال ابن كثٌر:" 

َ َوَعَدكُْم َوْعَد اْلَحّكِ { أي : على ألسنة رسله ،  إلى ؼْبنهم ، وحسرة إلى حسرتهم ، فمال : } إِنَّ  َّللاَّ
ووعدكم فً اتباعهم النجاة والسبلمة ، وكان وعًدا حما ، وخبرا صدلا ، وأما أنا فوعدتكم 

                                                             

 .15ٗ-11ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕ٘فسٌر المٌسر:الت (ٕ)
 .ٓٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .15ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٓ٘٘/ٕالكشاؾ: (٘)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٓٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
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ٌَْطاُن إِال ؼُُروًرا { ]النساء :  وأخلفتكم ، كما لال هللا تعالى : } ٌَِعُدهُْم َوٌَُمنٌِِّهْم َوَما ٌَِعُدهُُم الشَّ
ٕٔٓ]"(ٔ). 
فً األشمٌاء من الجن واإلنس  روى أن الشٌطان ٌموم عند ذلن خطٌبا لال الزمخشري:" 

 .(ٕ)"فٌمول ذلن إن هللا وعدكم وعد الحك وهو البعث والجزاء على األعمال فوفى لكم بما وعدكم
 .(ٕ)"وعدكم
ووعدتكم وعًدا باطبل أنه ال بَْعَث  ، أي:"[ٕٕ}َوَوَعْدتُكُْم فَؤَْخلَْفتُكُْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"وال جزاء، فؤخلفتكم وعدي
 .(ٗ)"ووعدتكم النُّْصرة، فؤخلفتكم وعدي لال الطبري:" 
 .(٘)"وعدتكم خبلؾ ذلن فؤخلفتكم لال الزمخشري:أي:" 
ٌْكُْم ِمْن سُْلَطاٍن إِالَّ أَْن َدَعْوتُكُْم لوله تعالى:  ًَ َعلَ ، [ٕٕفَاْستََجْبتُْم ِلً{ ]إبراهٌم : }َوَما َكاَن ِل
وما كان لً علٌكم من لوة ألهركم بها على اتباعً، وال كانت معً حجة، ولكن دعوتكم  أي:"

 .(ٙ)"إلى الكفر والضبلل فاتبعتمونً
ٌمول: وما كان لً علٌكم، فٌما وعدتكم من النصرة، من حجة تثبت لً  لال الطبري:" 

 .(2)"إلى طاعتً ومعصٌة هللا، فاستجبتم لدعابً تكمعلٌكم بصدق لولً  إال أن دعو
أي : ما كان لً علٌكم فٌما دعوتكم إلٌه من دلٌل وال حجة على صدق  لال ابن كثٌر:" 

ما وعدتكم به ، } إِال أَْن َدَعْوتُكُْم فَاْستََجْبتُْم ِلً { بمجرد ذلن ، هذا ولد ألامت علٌكم الرسل 
 .(1)"الحجج واألدلة الصحٌحة على صدق ما جاءوكم به ، فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فٌه

فؤلسركم على الكفر والمعاصً  ،من تسلط ولهر شري: }من سلطان{، أي:"لال الزمخ 
إال دعابً إٌاكم إلى الضبللة بوسوستً وتزٌٌنً، ولٌس الدعاء  {،إال أن دعوتكم} ،وألجبكم إلٌها

 .(5)"من جنس السلطان، ولكنه كمولن: ما تحٌتهم إال الضرب

 .(ٓٔ)"أؼوٌتكم وأضللتكم، فاتبعتمونً :أي لال الزجاج:" 
إال أن دعوتكم فاستجبتم } ،، ألهركم به{وما كان لً علٌكم من سلطان} عن ابن زٌد:".. 
 .(ٔٔ)"، لال: أطعتمونً{لً

ًَّ ف ، أي:"[ٕٕ}فَبَل تَلُوُمونًِ َولُوُموا أَْنفَُسكُْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  بل ترجعوا باللوم عل
 .(ٕٔ)"الٌوم ولكن لوموا أنفسكم فإن الذنب ذنبكم

 .(ٖٔ)"، علٌها{ولوموا أنفسكم} ،على إجابتكم إٌاي الطبري:أي:"لال  
ما دعوتكم إلى  فإن الذنب لكم ، لكونكم خالفتم الحجج واتبعتمونً بمجرد لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)"الباطل
حٌث اؼتررتم بى وأطعتمونى إذ دعوتكم، ولم تطٌعوا ربكم إذ  لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)"دعاكم

                                                             

 .15ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٓ٘٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓ٘٘/ٕالكشاؾ: (٘)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔٙ٘-ٓٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (2)
 .15ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٓ٘٘/ٕالكشاؾ: (5)
 .1٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .٘ٙ٘/ٙٔ(:صٕ٘٘ٙٓأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .15/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٔٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٓٗ-15ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 .(ٕ)"، حٌن أطعتمونً{تلومونً ولوموا أنفسكمفبل } عن ابن زٌد:" 
 .(ٖ)على طرٌمة االلتفات ،، بالٌاء«فبل ٌلومونى»ولرئ:  
{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ًَّ ما أنا بمؽٌثكم  ، أي:"[ٕٕ}َما أَنَا بُِمْصِرِخكُْم َوَما أَْنتُْم بُِمْصِرِخ

ًَّ من عذاب هللا  .(ٗ)"وال أنتم بمؽٌث
ًَّ منه لال الطبري:"  ًَّ من عذاب هللا فُمْنِج  .(٘)"ٌمول: ما أنا بُمِؽٌثكم ، وال أنتم بُمؽٌث
ًَّ {  لال ابن كثٌر:"  أي : بنافعكم ومنمذكم ومخلصكم مما أنتم فٌه ، } َوَما أَْنتُْم بُِمْصِرِخ

 .(ٙ)" أي : بنافعً بإنماذي مما أنا فٌه من العذاب والنكال
«: اإلصراخ» ال ٌنجى بعضنا بعضا من عذاب هللا وال ٌؽٌثه. و لال الزمخشري:أي:" 
 .(2)"اإلؼاثة
{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً   ًَّ  ، وجوه:[ٕٕ}َما أَنَا بُِمْصِرِخكُْم َوَما أَْنتُْم بُِمْصِرِخ

ًَّ ، لاله الربٌع بن أنس أحدها : معناه: ما أنا بمنجٌكم وما أنتم بمنج
(1). 

 . (ٔٔ)، وبه لال المرطبً(ٓٔ)، ولتادة(5)بمؽٌثكم وما أنتم بمؽٌثً، لاله مجاهدالثانً : ما أنا 
 :(ٕٔ): المؽٌث . والصارخ : المستؽٌث . ومنه لول الشاعر«المصرخ»و

ٌَْس لَكُْم َعّنًِ َؼنَاٌء َوالَ نَْصرُ  ٌَْر ُمْصِرخٍ ... َولَ  فَبلَ تَْجَزعُْوا إِنًِّ لَكُْم َؼ
 :(ٖٔ)لال سبلمة بن جندل

ٌْبِ كُنَّ  َنابِ َراُخ لَهُ لَْرعُ الظَّ  ا إِذَا َما أَتَاَنا َصاِرٌخ فَِزعٌ ... َكاَن الصُّ
ًّ وما أنا بنافعكمالثالث:   .(٘ٔ)، وهو مروي عن مجاهد أٌضا(ٗٔ). لاله ابن عباسما أنتم بنافع

 .(ٙٔ)بناصركم، وما انتم بناصرّي. لاله الحسنالرابع: ما أنا 
ًّ لما بً ما أنا بناصركمالخامس: معناه:  . لاله ابن وال مؽٌثكم، وما أنتم بناصرّي وال مؽٌث

 .(2ٔ)زٌد

 .(1ٔ). لاله دمحم بن كعب المرظًبمؽٍن عنكم شٌبًاالسادس: ما أنا 
 :(5ٔ)، بكسر الٌاء وهً ضعٌفة، واستشهدوا لها ببٌت مجهول«بمصرخً»ولرئ:  

                                                                                                                                                                              

 .ٓ٘٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .٘ٙ٘/ٙٔ(:صٕ٘٘ٙٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٔٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٔ٘٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٗٙ٘/ٙٔ(:صٕٗ٘ٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 ٕٕٔٗ/2(:ص1ٕٕٗٔابً حاتم)، وتفسٌر ابن ٗٙ٘/ٙٔ(:صٕٓ٘ٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٗٙ٘/ٙٔ(:ص1ٕٗٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖ٘/5انظر: تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
-ٕٗٔ/ٖ، وفتح المدٌر:2ٖ٘/5ـ وتفسٌر المرطبً: ٖٔٔ/ٖالبٌت ألمٌة بن أبً الصلت فً النكت والعٌون: (ٕٔ)

، والبحر المحٌط  2ٖٖٔ/ٙ:الكلوم من العرب كبلم ودواء العلوم شمس، وؼٌرها، والبٌت ؼٌر منسوب فً ٕ٘ٔ
 ، وؼٌرها.2/5٘، والدر المصون:ٕٔٗ/ٙفً التفسٌر: 

 :مطلعها التً مفضلٌته من(ٖٔ)
 مطلوب ؼٌر شؤو وذلن أودى،...  التعاجٌب ذو حمٌدا الشباب أودى
 .ٕٗٔ ص والمفضلٌات ،ٖٕٔ ص دٌوانه فً وهو
 .ٗٙ٘/ٙٔ(:ص5ٕٗٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٕٔٗ/2(:ص2ٕٕٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٖٙ٘/ٙٔ(:صٕٙٗٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .٘ٙ٘/ٙٔ(:صٕ٘٘ٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٖٙ٘/ٙٔ(:ص2ٕٗٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 ، ولم أعثر على لابله. ٔ٘٘/ٕانظر: الكشاؾ: (5ٔ)
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 .(ٔ)لال لها هل لن ٌا تافى ... لالت له ما أنت بالمرضى
أت ِمن  ، أي:"[ٕٕ}إِّنًِ َكَفْرُت بَِما أَْشَرْكتُُموِن ِمْن لَْبُل{ ]إبراهٌم : تعالى:لوله   إنً تبرَّ

 .(ٕ)"َجْعِلكم لً شرًٌكا مع هللا فً طاعته فً الدنٌا
ٌمول: إنً َجحْدت أن أكون شرًٌكا هلل فٌما أشركتمونً فٌه من عبادتكم  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"فً الدنٌا{من لبل}
وروي  .(ٗ)"لال: شركته، عبادته {،إنً كفرت بما أشركتمون من لبل} عباس:" عن ابن 

 .(٘)عن مجاهد مثله ذلن
 .(ٙ)"ٌمول: عصٌت هللا لبلكم لال لتادة:" 
ِ أَْكبَُر  لال دمحم بن كعب المرظً:"  فلما سمعوا ممالته َممَتُوا أنفسهم، لاال فنودوا: )لََمْمُت َّللاَّ

 .(2) "[ٓٔكُْم( ، اآلٌة ]سورة ؼافر: ِمْن َمْمتِكُْم أَْنفُسَ 
إن هللا }إذا كان ٌوم المٌامة، لام إبلٌس خطٌبًا على منبر من نار، فمال:  لال الحسن:" 

ًّ }، إلى لوله:  {وعدكم وعد الحك ووعدتكم فؤخلفتكم إنً }، لال: بناصريَّ {وما أنتم بمصرخ
 .(1)"الدنٌا، لال: بطاعتكم إٌاي فً {كفرت بما أشركتمون من لبل

ًّ إنً كفرت بما "}عن عامر فً هذه اآلٌة:   ما أنا بُمْصرخكم وما أنتم بمصرخ
، لال: خطٌبان ٌمومان ٌوَم المٌامة، إبلٌُس وعٌسى ابن مرٌم. فؤما إبلٌس {أشركتمون من لبل

أََمْرتَنًِ بِِه  َما لُْلُت لَُهْم إِال َما}فٌموم فً حزبه فٌمول هذا المول. وأما عٌسى علٌه السبلم فٌمول: 
ٌْتَنًِ كُْنَت أَنْ  ا تََوفَّ ٌِْهْم َشِهًٌدا َما ُدْمُت فٌِِهْم فَلَمَّ َ َرّبًِ َوَربَّكُْم َوكُْنُت َعلَ ٌِْهْم أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ لٌَِب َعلَ َت الرَّ

ٍء َشِهٌدٌ  ًْ  .(5)"[2ٔٔ]سورة المابدة: {َوأَْنَت َعلَى كُّلِ َش
فً -إن الظالمٌن  ، أي:"[ٕٕالظَّاِلِمٌَن لَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{ ]إبراهٌم : }إِنَّ لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"لهم عذاب مإلم موجع -إعراضهم عن الحك واتباعهم الباطل

 .(ٔٔ)"، من هللا موِجع{ألٌم}ٌمول: إن الكافرٌن باهلل لهم عذاب  لال الطبري:" 
لول هللا عز وجل. وٌحتمل أن ٌكون من جملة  {،إن الظالمٌن} :لوله لال الزمخشري:" 
وإنما حكى هللا عز وعبل ما سٌموله فً ذلن الولت، لٌكون لطفا للسامعٌن فً النظر  ،لول إبلٌس

لعالبتهم واالستعداد لما ال بد لهم من الوصول إلٌه، وأن ٌتصوروا فً أنفسهم ذلن الممام الذي 
 .(ٕٔ)"ا ما ٌخلصهم منه وٌنجٌهمٌمول الشٌطان فٌه ما ٌمول، فٌخافوا وٌعملو

ًُّ "عن عمبة بن عامر، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ذكر الحدٌث، لال:   ٌمول عٌسى: ذلكم النب
ها أحٌد، حتى آتً  . فٌؤتوننً، فٌؤذن هللا لً أن ألوم، فٌثور من مجلسً من أطٌب رٌح َشمَّ ًّ األم
                                                                                                                                                                              

 لما لكن فبالفتح، حركت فان السكون، المتكلم ٌاء وأصل. فً رؼبة المرأة هذه ٌا لن هل: أى إشارة، اسم: «تا»و
 .الساكنٌن التماء من التخلص فً األصل على كسرها، ساغ لبلها الٌاء مع ساكنة هنا التمت
 فٌه، أمرتهم كل فً ماض رجل فإنن مرضٌا، لست له لالت: فمال لالت؟ فماذا: له لٌل كؤنه استبناؾ،: ولالت
 فً الؽٌبة بضمٌر وعبر. الرضا عدم علة عن للسإال جواب استبناؾ: والجملة. محذوؾ لمبتدإ خبر: فماض
 على داللة الؽٌبة، إلى الخطاب من التفاتا فٌكون «هو» لفظ المبتدأ تمدٌر وٌجوز. للخٌر نظراء هم: لوله

 .لؽٌره السبب وذكر عنه، االعراض
 .ٔ٘٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٙ٘/ٙٔ(:ص5ٕٗٙٓأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٔٗ/2(:ص2ٕٕٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٗٙ٘/ٙ(:ص1ٕٗٙٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٗٙ٘-ٖٙ٘/ٙٔ(:ص2ٕٗٙٓأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٙ٘/ٙٔ(:صٕٙٗٙٓأخرجه الطبري) (1)
 .ٔٙ٘/ٙٔ(:صٕٔٗٙٓأخرجه الطبري) (5)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٔٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕ٘٘/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
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ر رأسً إلى ظفر لدمً، ثم ٌمول الكافرون: لد لً نُوًرا إلى نور، من َشعَ  ربً فٌشفعنً، وٌجعل
وجد المإمنون من ٌشفع لهم، فمم أنت فاشفع لنا، فإنَن أنت أضللتنا. فٌموم، فٌثوُر من مجلسه 

ها أحٌد، ثم ٌعظم لجهنّم، وٌمول عند ذلن:  إن هللا وعدكم وعد الحك ووعدكم }أنتُن رٌح َشمَّ
 .(ٔ)"، اآلٌة {فؤخلفتكم
والظاهر من سٌاق اآلٌة : أن هذه الخطبة تكون من إبلٌس بعد دخولهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)"النار
 الفوابد:
بٌان أن الشٌطان هو المعبود من دون هللا تعالى إذ هو الذي دعا إلى عبادة ؼٌر هللا  -ٔ

 وزٌنها للناس.
ولكنه تمرٌر لعلم هللا بما لم ٌكن كٌؾ ٌكون إذ ما جاء فً اآلٌات من حوار لم ٌكن بعد  -ٕ

 فً علم هللا كابن كما هو وسوؾ ٌكون كما جاء فً اآلٌات ال ٌتخلؾ منه حرؾ واحد.
 وعٌد الظالمٌن بؤلٌم العذاب. -ٖ
 المرآن

اِلَحاِت َجن اٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اَْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها بِِإْذنِ   َربِِّهْم }َوأُْدِخَل ال ِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الص 
 [ٖٕ({ ]إبراهٌم : ٌٖٕ تُُهْم فٌَِها َساَلٌم )تَحِ 

  التفسٌر:
وأُدخل الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت أشجارها ولصورها 

ٌَُحٌَّْون فٌها بسبلم من هللا ومبلبكته  -بإذن ربهم وحوله ولوته-األنهار، ال ٌخرجون منها أبًدا 
 والمإمنٌن.
اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ }لوله تعالى:  َوأُْدِخَل الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

وأُدخل الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا الصالحات جنات تجري من  ، أي:"[ٖٕ]إبراهٌم : 
 .(ٖ)"تحت أشجارها ولصورها األنهار

ثم لما ذكر تعالى مآل األشمٌاء وما صاروا إلٌه من الخزي والنََّكال. وأن  لال ابن كثٌر:" 
خطٌبهم إبلٌس ، عطؾ بحال السعداء وأنهم ٌدخلون ٌوم المٌامة جنات تجري من تحتها األنهار 

 .(ٗ)"سارحة فٌها حٌث ساروا وأٌن ساروا
بمعنى: وأدخل  ، على فعل المتكلم،«وأدخل الذٌن آمنوا»لرأ الحسن وعمرو بن عبٌد: و 
 .(٘)وهذا دلٌل على أنه من لول هللا .أنا

بإذن -ال ٌخرجون منها أبًدا  ، أي:"[ٖٕ}َخاِلِدٌَن فٌَِها ِبإِْذِن َربِِّهْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"-ربهم وحوله ولوته

 .(2)"بؤمر ربهم ،ممٌمٌن فٌها أبدا لال السمعانً:" 
 .(1)" ماكثٌن أبدا ال ٌحولون وال ٌزولون لال ابن كثٌر:" 
أدخلتهم المبلبكة الجنة بإذن هللا  ، أى:«أدخل»ـمتعلك ب {،بإذن ربهم} لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)"وأمره

                                                             

 صالح، رجل ،" المصري سعد بن رشدٌن". فً سنده ٕٙ٘-ٔٙ٘/ٙٔ(:صٕ٘ٗٙٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 معاضٌل عنده مترون، ضعٌؾ وهو روى، عمن ٌبالً فلٌس الحدٌث، فً فخلط الصالحٌن، ؼفلة أدركته
 الحدٌث، منكر ولكنه صالح، رجل ،" اإلفرٌمً الشعبانً أنعم بن زٌاد بن الرحمن عبد" و، وفٌه أٌضا ومناكٌر
 .بعضهم وثمه وإن
 .5ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٔٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕ٘٘/ٕانظر: الكشاؾ: (٘)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .5ٔٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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 {بإذن ربهم}بؤمره. ولٌل: بمشٌبته وتٌسٌره. ولال:  :أي {،بإذن ربهم} لال المرطبً:" 
 .(ٕ)"تعظٌما وتفخٌما ،«بإذنً»ولم ٌمل: 
ٌَُحٌَّْون فٌها بسبلم من هللا  ، أي:"[ٖٕ}تَِحٌَّتُُهْم فٌَِها َسبَلٌم{ ]إبراهٌم : تعالى: لوله 

 .(ٖ)"ومبلبكته والمإمنٌن
 .(ٗ)"ٌسلم بعضهم على بعض، وتسلم المبلبكة علٌهم لال البؽوي:" 
ٌَّتُُهْم فٌَِها َسبَلٌم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[ٖٕ}تَِح

 .(٘)تحٌة أهل الجنة إذا تبللوا فٌها السبلمه ، حكاه االماوردي عن الجمهورأحدهما : أن 
الثانً : أن التحٌة ها هنا الملن، ومعناه: أن ملكهم فٌها دابم السبلم ، مؤخوذ من لولهم فً التشهد 

 .(ٙ): التحٌات هلل، أي الملن هلل ، ذكره ابن شجرة
 :(2)ثبلثة ألوال، وفً المحًٌّ لهم بالسبلم 

 .أحدها: أن المحًٌ بالسبلم هو هللا تعالى
  .: أن المبلبكة ٌحٌونهم بالسبلمالثانً: 
  .أن بعضهم ٌحًٌ بعضاً بالسبلموالثالث: 
 الفوابد:
العمل ال ٌدخل الجنة إال بوصفه سببا ال ؼٌر، وإال فدخول الجنة ٌكون بإذن هللا أن  -ٔ

 تعالى ورضاه.
فً الدنٌا فكذلن هو تحٌتهم فٌما بٌنهم فً الدار  أن السبلم هو تحٌة المسلمٌن فٌما بٌنهم -ٕ

 .اآلخرة كما لال تعالى: }َدْعَواهُْم فٌَِها سُْبَحانََن اللَُّهمَّ َوتَِحٌَّتُُهْم فٌَِها َسبلٌم{
وإذا علم فضل السبلم وأنه تحٌة المسلمٌن فً الدارٌن فلٌعلم أًٌضا أنه ال أسفه 

 رات اإلفرنج وضربهم باألرجل.رأًٌا ممن رؼب عن ذلن واستبدل عنه بإشا
 المرآن

ُ َمثاًَل َكِلَمًة َطٌِّبَةً َكَشَجَرٍة َطٌِّبٍَة أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرعَُها فًِ الس َما ٌَْؾ َضَرَب ّللا  ({ ِٕٗء )}أَلَْم تََر َك
 [ٕٗ]إبراهٌم : 
 التفسٌر:
إال هللا( بشجرة عظٌمة، وهً كٌؾ ضرب هللا مثبل لكلمة التوحٌد )ال إله  -أٌها الرسول-ألم تعلم 

ا نحو السماء؟  النخلة، أصلها متمكن فً األرض، وأعبلها مرتفع علوا
ُ َمثبًَل َكِلَمةً َطٌِّبَةً َكَشَجَرةٍ َطٌِّبٍَة{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ٌَْؾ َضَرَب َّللاَّ ، [ٕٗ}أَلَْم تََر َك
توحٌد )ال إله إال هللا( بشجرة كٌؾ ضرب هللا مثبل لكلمة ال -أٌها الرسول-ألم تعلم  أي:"
 .(1)"عظٌمة
فتعلم كٌؾ مثَّل  ٌمول تعالى ذكره لنبٌّه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ألم تر، ٌا دمحم، بعٌن للبن، لال الطبري:" 

 .(5)"، وٌعنً بالطٌبة: اإلٌماَن به جل ثناإه، كشجرة َطٌّبة الثمرة{كلمة طٌبة}هللا مثبَل وشبَّه شبًَها 
 ، ثبلثة ألوال:[ٕٗ}َكِلَمةً َطٌِّبًَة{ ]إبراهٌم : تعالى:فً لوله  

 . (ٓٔ)أحدها : أنها شهادةُ أن ال إله إال هللا. لاله ابن عباس

                                                                                                                                                                              

 .ٕ٘٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٖ٘/5:المرآن ألحكام الجامع(ٕ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٙٗ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٖ، وتفسٌر السمعانً:ٖٔٔ/ٔانظزر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٙ٘-ٙٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٙ٘/ٙٔ(:ص1ٕ٘ٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
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 .(ٕ)، وابن جرٌج(ٔ)الثانً: أنها اإلٌمان. ومجاهد
، (ٗ)، وبه لال لال عطٌة العوفً(ٖ)والثانً : أنه عنى بها المإمن نفسه، لاله ابن عباس أٌضا

 .(٘)بن أنسوالربٌع 
 لوالن : «الشجرة الطٌبة»وفً 

، (1)، والربٌع بن أنس(2)، ومجاهد(ٙ)-فً إحدى الرواٌات-أحدهما : أنها النخلة، لاله ابن عباس
 .(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)، ومسروق(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، والضحان(5)، وعكرمة(1)أنس

مثل كلمة طٌبة كشجرة »فمال: ، (ٗٔ)أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أُتًِ بِمناع بُْسر"عن أنس: وروي 
 .(٘ٔ)"لال: هً النخلة ،«طٌبة

 .(ٙٔ)الثانً : أنها شجرة فً الجنة ، لاله ابن عباس فً رواٌة لابوس بن أبً ظبٌان
ة «النخلة»وأولى المولٌن بالصواب فً ذلن لوُل من لال: هً  لال الطبري:" ، لصحَّ
صحبُت ابَن عمر إلى المدٌنة،  :نجٌح، عن مجاهد لال ن ابن أبً...عالخبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ار فما ل: من فلم أسمعه ٌُحّدِث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال حدٌثًا واحًدا لال، كنّا عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فؤتً بُجمَّ
ُجل المسلم. فؤردت أن ألول ا أنا أصؽُر الموم، ، فإذ«هً النخلة» :الشَّجر شجرةٌ َمثَلُها مثُل الرَّ

، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:   .(1ٔ)"(2ٔ)«هً النخلة»فسكتُّ
إن هللا للب العباد ظهرا وبطنا، »عن عدي بن حاتم لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وروي 

نً فكان خٌر العرب لرٌشا. وهً الشجرة المباركة التً لال هللا فً كتابه: مثبل كلمة طٌبة ٌع
المرآن كشجرة طٌبة ٌعنً بها لرٌشا أصلها ثابت ٌمول: أصلها كبٌر وفرعها فً السماء ٌمول: 

 .(5ٔ)«الشرؾ الذي شرفهم هللا باإلسبلم الذي هداهم هللا له وجعلهم من أهله

                                                             

 .5ٖ٘/5، وتفسٌر المرطبً:ٕٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٖ٘/5، وتفسٌر المرطبً:ٕٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٙ٘/ٙٔ(:ص2ٕٔٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٙ٘/ٙٔ(:ص2ٕٕٙٓ)انظر: تفسٌر الطبري (ٗ)
 .5ٙ٘-1ٙ٘/ٙٔ(:ص2ٖٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص5ٕٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٙ٘/ٙٔ(:ص2ٕٓٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٙ٘/ٙٔ(:ص2ٕٗٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص12ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص11ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص15ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٔ٘/ٙٔ(:ص1ٖٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٕ٘/ٙٔ(:ص5ٕٔٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 فٌه تإكل الذي أو الطعام، علٌه ٌإكل الذي الطبك هو فسكون، بكسر ،" المنع"  و الماؾ، بكسر ،" المناع" (ٗٔ)

 ولم ٌلون لم ما وهو ٌرطب، أن لبل التمر فسكون، بضم".  البسر"  و. خاصة للرطب هو وٌمال الفاكهة،
 .رطب فهو أرطب، فمد نضج فإذا ٌنضج،
 .2ٓ٘/ٙٔ(:ص21ٕٙٓأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .2ٖ٘/ٙٔ(:ص5ٕ٘ٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2ٖ٘/ٙٔ(:ص5ٕٙٙٓتفسٌر الطبري) (2ٔ)

 عن شرٌن، طرٌك من أًٌضا أحمد ورواه ،55٘ٗ: رلم مسنده فً أحمد الطرٌك هذه من رواه صحٌح، إسناده
( ٔ٘ٔ: ٔ الفتح) صحٌحة فً البخاري ورواه( 5٘٘٘ ،2ٗٙ٘) ومختصًرا مطوال مجاهد، عن. كهٌل بن سلمة
 مجاهد، عن الضبعً، الخلٌل أبً عن أٌوب، طرٌك من: ق طر ثبلث من( ٕ٘ٔ: 2ٔ) صحٌحة فً ومسلم ،

 عن سٌؾ، عن أبٌه، عن نمٌر، ابن طرٌك ومن مجاهد، عن نجٌح، أبً ابن عن عٌٌنة، بن سفٌان طرٌك ومن
 .مجاهد
 .2ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .ٕٕٗٗ/2(:صٕٕٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5ٔ)



ٕٕ٘ 
 

َماِء{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  أصلها متمكن فً  ، أي:"[ٕٗ}أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرعَُها فًِ السَّ
ا نحو السماء  .(ٔ)"األرض، وأعبلها مرتفع علوا

وهو -، {وفرعها} ،ٌمول عز ذكره: أصُل هذه الشجرة ثابٌت فً األرض لال الطبري:" 
ا نحَو السماء{السماء}فً  -أعبلها  .(ٕ)"، ٌمول: مرتفع علُوا
وفرعها } ،للب المإمن، ٌمول: ال إله إال هللا، ثابٌت فً {أصلها ثابتٌ } عن ابن عباس: " 
 .(ٖ)"، ٌمول: ٌُْرفَع بها عمُل المإمن إلى السماء{فً السماء
ٌعنً باألصل الثابت فً األرض، وبالفرع فً السماء، ٌكون  ولال ابن عباس أٌضا:" 

 .(ٗ)"المإمن ٌعَمُل فً األرض، وٌتكلَّم، فٌبلػ عمله ولولُه السَّماَء وهو فً األرض
، لال: هذا َمثَُل اإلٌمان، فاإلٌمان الشَّجرة الطٌبة، {كلمة طٌبة"}الربٌع بن أنس: عن  

 .(٘)"وأصله الثابت الذي ال ٌزول اإلخبلُص هلل، وفرعُه فً السماء، فَْرعُه خْشٌة هللا
، أصلها ثابت، هً ذات أصل فً الملب «الكلمة الطٌبة"»حكً ابن جرٌج عن آخرٌن : 
 .(ٙ)"تُْحَجب حتى تنتهً إلى هللا، تَْعُرُج فبل {وفرعها فً السماء، }
 المرآن

ُ اَْلَْمثَاَل ِللن اِس لَعَل ُهْم ٌَتَذَك ُروَن ) ({ ]إبراهٌم : ٕ٘}تُْإتًِ أُكُلََها كُل  ِحٌٍن بِِإْذِن َربَِّها َوٌَْضِرُب ّللا 
ٕ٘] 

  التفسٌر:
المإمن علًما تعطً ثمارها كل ولت بإذن ربها، وكذلن شجرة اإلٌمان أصلها ثابت فً للب 

واعتماًدا، وفرعها من األعمال الصالحة واألخبلق المرضٌة ٌُرفع إلى هللا وٌنال ثوابه فً كل 
 ولت. وٌضرب هللا األمثال للناس؛ لٌتذكروا وٌتعظوا، فٌعتبروا.

 تعطً ثمرها كلَّ  ، أي:"[ٕ٘}تُْإتًِ أُكُلََها ُكلَّ ِحٌٍن ِبإِْذِن َربَِّها{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

ولت بتٌسٌر الخالك وتكوٌنه، كذلن كلمة اإِلٌمان ثابتة فً للب المإمن، وعملُه ٌصعد إلى السماء 
 .(2)"وٌناله بركته وثوابه فً كل ولت

 .(1)"ٌمول: تطعم ما ٌإكل منها من ثمرها كّل حٌن بؤمِر ربها لال الطبري:" 
 .(5)"ٌإكل ثمرها فً الشتاء والصٌؾ لال لتادة:" 
، ٌصعد عملُه، ٌعنً َعمل المإمن {تإتً أكلها كل حٌن بإذن ربها"}عن الربٌع بن أنس:  

 .(ٓٔ)"ِمن أّول النهار وآخره
 :(ٔٔ)وجوه من التفسٌر -ها هنا- «الحٌن»وفً 

، (ٕٔ)-فً إحدى الرواٌات-أحدها: ٌعنً كل سنة، ألنها تحمل كل سنة. لاله ابن عباس
 .(ٔ)والحكم، (٘ٔ)، وحماد(ٗٔ)، وابن زٌد(ٖٔ)ومجاهد

                                                             

 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٙ٘/ٙٔ(:ص1ٕ٘ٙٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٙ٘/ٙٔ(:ص2ٕٔٙٓأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٙ٘/ٙٔ(:ص5ٕ٘ٙٓأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٙ٘/ٙٔ(:ص2ٕٓٙٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 .15/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕ٘/ٙٔ(:ص2ٖٕٗٓأخرجه الطبري) (5)
 .1ٕ٘/ٙٔ(:ص2ٖٕٙٓأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٖانزر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٓ٘/ٙٔ(:ص2ٖٕٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٓ٘/ٙٔ(:ص2ٕ1ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٓ٘/ٙٔ(:ص2ٕ5ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٓ٘/ٙٔ(:ص2ٕ2ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)



ٕٖ٘ 
 

أرسل إلّى عمر بن عبد العزٌز فمال: ٌا مولى ابن عباس، إنً حلفت  :"عن عكرمة لال 
أن ال أفعل كذا وكذا، حٌنًا، فما الحٌن الذي تعرؾ به؟ للت: إّن من الحٌن حٌنًا ال ٌدرن، ومن 

ْهِر لَْم َهْل أَتَى َعلَى اإلْنسَ }الحٌن حٌٌن ٌُدرن، فؤما الحٌن الذي ال ٌُدرن فمول هللا:  اِن ِحٌٌن ِمَن الدَّ
ٌْبًا َمْذكُوًرا [ ، وهللا ما ٌدري كم أتَى له إلى أن ُخِلك، وأما الذي ٌُدرن ٔ]سورة اإلنسان:  {ٌَكُْن َش

، فهو ما بٌن العام إلى العام الُمْمِبل. فمال: أصبت ٌا مولى {تإتً أكلها كل حٌن بإذن ربها}فموله: 
 .(ٕ)"ابن عباس، ما أحسن ما للت

، ألنها مدة الحمل ظاهراً (ٖ)الثانً : كل ثمانٌة أشهر ، لاله علً بن أبً طالب رضً هللا عنه
 وباطناً .

، وسعٌد (2)، وعكرمة(ٙ)، وسعٌد بن جبٌر(٘)، والحسن(ٗ)الثالث : كل ستة أشهر ، لاله ابن عباس
 .(ٔٔ)، وابو عبٌدة(ٓٔ)، والفراء(5)، وبه لال مماتل(1)بن المسٌب
« الحٌنُ »أنه سبل عن رجل َحلَؾ أن ال ٌكلم أخاه حًٌنا؟ لال: "عن ابن عباس: روي  

 .(ٕٔ)"ستة أشهر.ثم ذكر النخلة، ما بٌَن حملها إلى ِصَرامها ِستَّة أشهر
 .(ٖٔ). لاله الحسن أٌضاما بٌن الستة األشهر والسبعة :«الحٌن»الرابع : أن 

 . ألنها مدة ٌرونها من طلعها إلى جذاذها .(ٗٔ)الخامس: كل أربعة أشهر ، لاله سعٌد بن المسٌب
 .(٘ٔ)السادس : كل شهرٌن، ألنها مدة صبلحها إلى جفافها. وهذا لول سعٌد بن المسٌب

 .(2ٔ)، والربٌع بن أنس(ٙٔ)السابع : كل ؼدوة وعشٌة ، ألنه ولت اجتنابها ، لاله ابن عباس
 .(1ٔ)"المإمن ٌطٌع هللا باللٌل والنهار وفً كل حٌنٍ  ولال الضحان:" 
هذا مثُل المإمن ٌعمل كل حٌن، كل ساعة ِمن النهار، وكل ساعة  ولال الضحان أٌضا:" 

 .(5ٔ)"من اللٌل، وبالشتاء والصٌؾ، بطاعة هللا
 .(ٕٓ)"ٌصعَُد عمله أوَل النهار وآخره ولال الربٌع بن انس:" 

، اسم كالولت« الحٌن»وجمٌع من شاهدنا من أهل اللؽة ٌذهب إلى أن  لال الزجاج:" 
 أنها {تإتً أكلها كل حٌن}فالمعنى فً لوله تعالى ، ٌصلح لجمٌع األزمان كلها طالت أو لصرت

                                                                                                                                                                              

 .1ٓ٘/ٙٔ(:ص2ٕ2ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٔ٘/ٙٔ(:ص2ٖٕٔٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٖانزر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .22٘/ٙٔ(:ص2ٕٔ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٖانزر: النكت والعٌون: (٘)
 .25٘/ٙٔ(:ص2ٕٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .21٘/ٙٔ(:ص2ٔ2ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 . حكاه عنه سهل بن عبدهللا التستري.1ٙانظر: تفسٌر التستري: (1)
 .ٗٓٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .٘ٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٓٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٔٔ)
 .21٘/ٙٔ(:ص2ٕٕٔٓأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .25٘/ٙٔ(:ص2ٕٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٖانزر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .1ٔ٘/ٙٔ(:ص2ٖٖٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .2ٙ٘-2٘٘/ٙٔ(:ص2ٕٔٓٓ )-(2ٕٕٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .22٘/ٙٔ(:ص2ٖٕٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .22٘/ٙٔ(:ص2ٕٔٔٓأخرجه الطبري) (1ٔ)
 .22٘/ٙٔ(:ص2ٕٔٗٓأخرجه الطبري) (5ٔ)
 .22٘/ٙٔ(:ص2ٕٕٔٓأخرجه الطبري) (ٕٓ)



ٕ٘ٗ 
 

والدلٌل على أن الحٌن بمنزلة الولت لول النابؽة،  ٌنتفع بها فً كل ولت، ال ٌنمطع نفعها ألبتة،
 :(ٔ)صفة الحٌة والملدوغأنشده األصمعً فً 

ها ... تَُطلِّمُه ِحٌنًا وِحٌنًا تُراِجُع  الُون من سُوء َسّمِ  تَنَاذََرها الرَّ
 .(ٕ)"أن السم ٌخؾ ألمه فً ولت وٌعود ولتا :فالمعنى
وأولى األلوال فً ذلن عندي بالصواب لوُل من لال:  لال اإلمام ابن جرٌر الطبري:" 

دوةً وعشٌةً، وكلَّ ساعة، ألن هللا تعالى ذكره َضَرب ما تإتً عنى بالحٌن، فً هذا الموضع، ؼ
هذه الشجرة كلَّ حٌن من األكل لعمل المإمن وكبلِمه مثبل وال شن أن المإمن ٌُرفع لهُ إلى هللا 
فً كّل ٌوم صالٌح من العمل والمول، ال فً كل سنة، أو فً كل ستة أشهر، أو فً كل شهرٌن. 

ن أن الَمثَل ال ٌكون ِخبلفًا للُمَمثَّل به فً المعنى. وإذا كان ذلن كذلن، فإذا كان ذلن كذلن، فبل ش
 كان بٌَّنًا صحةُ ما للنا.

فإن لال لابل: فؤيُّ نخلة تإتً فً كل ولت أكبل صٌفًا وشتاء؟ لٌل: أما فً الشتاء، فإن 
َطب والتَّمُر، و  .(ٖ)"ذلن كله من أكلهاالطَّْلع من أكُلها، وأما فً الصٌؾ فالبَلَح والبُْسُر والرُّ

ُ اأْلَْمثَاَل ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم ٌَتَذَكَُّروَن{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  وٌضرب  ، أي:"[ٕ٘}َوٌَْضِرُب َّللاَّ
 .(ٗ)"هللا األمثال للناس؛ لٌتذكروا وٌتعظوا، فٌعتبروا

ة هللا  ،ٌمول: وٌمثِّل هللا األمثال للناس، وٌشبّه لهم األشباهَ  لال الطبري:"  لٌتذكروا ُحجَّ
 .(٘)"علٌهم، فٌعتبروا بها وٌتعظوا، فٌنزجروا عما هم علٌه من الكفر به إلى اإلٌمان

 .(ٙ)"اعملوا عن هللا األمثال لال لتادة:" 
 المرآن

({ ]إبراهٌم : ٕٙ)}َوَمثَُل َكِلَمٍة َخبٌِثٍَة َكَشَجَرٍة َخبٌِثٍَة اْجتُث ْت ِمْن فَْوِق اَْلَْرِض َما لََها ِمْن لََراٍر 
ٕٙ] 

 التفسٌر:
كشجرة خبٌثة المؤكل والمطعم، وهً شجرة الحنظل،  -وهً كلمة الكفر-ومثل كلمة خبٌثة 

التلعت من أعلى األرض؛ ألن عرولها لرٌبة من سطح األرض ما لها أصل ثابت، وال فرع 
 هللا.صاعد، وكذلن الكافر ال ثبات له وال خٌر فٌه، وال ٌُْرفَع له عمل صالح إلى 

-ومثل كلمة خبٌثة  ، أي:"[ٕٙ}َوَمثَُل َكِلَمٍة َخبٌِثٍَة َكَشَجَرةٍ َخبٌِثٍَة{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(2)"كشجرة خبٌثة المؤكل والمطعم -وهً كلمة الكفر

رَن باهلل، وهً  لال الطبري:"   .(1)"،  كشجرة خبٌثة«الكلمة الخبٌثة»ومثل الّشِ
 لوالن: ،[ٕٙ]إبراهٌم : {َخبٌِثَةٍ َكِلَمٍة لوله تعالى} وفً 

 .(ٔ). لاله ابن عباس، ٌعنً الكافر{كشجرة خبٌثةولوله :}أحدهما : أنها الشرن، 

                                                             

 ،5ٕٕ/ ٕ" اللؽة جمهرة"و ،ٖٓٔ/ ٖ للمبرد" الكامل"و ،ٖٙٙ/ ٕ" الكبٌر المعانً" فً وورد ،، ٗ٘دٌوانه: (ٔ)
 معانً"و ،1ٕٙ/ ٕ( نذر" )الصحاح"و ،ٖٕٓ /ٔ" العضدي اإلٌضاح" ،2ٔٗ/ ٔ( حان" )اللؽة تهذٌب"و ،5ٕٕ
 ،ٖٓٙ/ 5" المرطبً تفسٌر"و ،٘ٙ/ 5" المخصص"و ،ٕٖٔ/ ٖ" الماوردي تفسٌر"و ،5ٕ٘/ ٖ للنحاس" المرآن
 تشتد وتارة أحٌاناً، األوجاع وتخفى تفارله أي(: تطلَّمه) ،5٘ٗ/ ٕ" الخزانة"و ،2ٗٓٔ/ ٕ( حٌن" )اللسان" و

 :والخزانة والكامل الدٌوان ورواٌة اللدٌػ، حال وهكذا علٌه،
 «تراجع وطوراً  طوراً  تطلِّمُه»
 .الرواٌة هذه على شاهد ال لكن كالحٌن، الطور ألن المعنى؛ فً فرق وال
 بنصه 2ٔٗ/ ٔ( حان" )اللؽة تهذٌب" فً وورد بنصه، ٔٙٔ/ ٖ" وإعرابه المرآن معانً( "ٔ)
 . ٔٙٔ/ٖمعانً المرآن:(ٕ)
 .1ٕ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٗٗ/2(:صٕٕ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
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 .(ٕ)الثانً : أنها الكافر نفسه. ذكره الماوردي
 أربعة ألوال: ،[َٕٙكَشَجَرةٍ َخِبٌثٍَة{ ]إبراهٌم :  وفً لوله تعالى:}

 .(ٗ)، ومجاهد(ٖ)بن مالنأحدها : أنها شجرة الحنظل ، لاله أنس 
ومثل َكِلمة خبٌثٍة كشجرة خبٌثة اْجتُثَّت من "}عن أنس بن مالن: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:  

لال شعٌب: وأخبرت بذلن أبا العالٌة فمال:  ،، لال: هً الحنظلة {فوق األرض ما لها من َلرار
 .(٘)"كذلن كانوا ٌمولون
 .(ٙ)، لاله ابن عباسهللا، ولم تخلك هذه الشجرةُ على وجه األرضمثل ضربه الثانً : أنها 
 .(2)صخر حمٌد بن زٌاد الخراط. لاله أبو صخر التً تجعل فً المسكرأنها الثالث : 

 .(1)الرابع: أنها الكشوت. ذكره الماوردي
استإصلت من جذورها  ، أي:"[ٕٙ}اْجتُثَّْت ِمْن فَْوِق اأْلَْرِض{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(5)"والتعلت من األرض لعدم ثبات أصلها
 .(ٓٔ)"استإصلت من فوق األرض لال لتادة:" 
لٌس لها استمراٌر وثبات، كذلن كلمة  ، أي:"[ٕٙ}َما لََها ِمْن لََراٍر{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"الكفر ال ثبات لها وال فرع وال بركة
ٌمول: ما لهذه الشجرة من لَرار وال أصل فً األرض تثْبُت علٌه وتموم.  لال الطبري:" 

وإنما ُضِربت هذه الشجرة التً وَصفها هللا بهذه الصفة لكُفر الكافر وشرِكه به مثبل. ٌمول: لٌس 
لكُفر الكافر وَعَمله الذي هو معصٌةُ هللا فً األرض ثباٌت، وال له فً السماء َمْصعَد، ألنه ال 

 .(ٕٔ)"إلى هللا منه شًء ٌَْصعَد
ٌمول: الشرن لٌس له  {"اجتثت من فوق األرض ما لها من لرار عن ابن عباس:} 

 .(ٖٔ)"أصٌل، ٌؤخذ به الكافُر وال برهاٌن، وال ٌمبل هللاُ مع الشرن عمل

ضرب هللا مثل الشجرة الخبٌثة كمثل الكافر. ٌمول: إن الشجرة  ولال ابن عباس:" 
األرض ما لها من لَرار. ٌمول: الكافر ال ٌُْمبَل عمله وال ٌصعَُد إلى هللا،  الخبٌثة اجتُثّت من فوق

فلٌس له أصل ثابٌت فً األرض، وال فرعٌ فً السماء. ٌمول: لٌس له عمل َصالٌح فً الدنٌا وال 
 .(ٗٔ)"فً اآلخرة
ل: إن رجبل لمً رجبل من أهل العلم فمال: ما تمول فً" الكلمة الخبٌثة"، فما لال لتادة:" 

ا، وال فً السماء َمْصعًَدا، إال أن تَْلَزم عُنَُك صاحبها، حتى ٌوافً  ما أعلم لها فً األرض مستمرا
 .(٘ٔ)"بها الِمٌامة

                                                                                                                                                                              

 .11٘/ٙٔ(:ص2ٕ٘٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٗ٘-1ٖ٘/ٙٔ(:ص2ٕٗ٘ٓ )-(2ٖ2ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1٘٘-1ٗ٘/ٙٔ(:ص2ٕٗٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 وأن سلمة، بن حماد ؼٌر ٌرفعه لم الخبر هذا أن. لال الترمذي 1٘٘/ٙٔ(:ص2ٗ1ٕٓأخرجه الطبري) (٘)

 .أصح المولوؾ
 .1٘٘/ٙٔ(:ص2ٗ2ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٗٗ/2(:صٖٕٕٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .15/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .1ٙ٘/ٙٔ(:ص2ٗ5ٕٓأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .15/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .1ٙ٘/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .11٘/ٙٔ(:ص2ٕ٘٘ٓأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1ٙ٘/ٙٔ(:ص2ٕ٘ٓٓأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .12٘/ٙٔ(:ص2ٕ٘ٔٓأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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، لال: هذا الكافر لٌس له عمل  {ومثل كلمة خبٌثة كشجرة خبٌثة"}عن الربٌع بن أنس:  
، لال: ال ٌصعد {لرار اجتُثت من فوق األرض ما لها من} ،فً األرض، وال ذكٌر فً السماء

عمله إلى السماء، وال ٌموم على األرض. فمٌل: فؤٌن تكون أعمالهم؟ لال: ٌَْحِملون أوزارهم على 
 .(ٔ)"ظُهورهم
كشجرة خبٌثة اجتثت من فوق األرض ما لها }ضرَب هللا مثَل الكافر:  لال الضحان:" 
س فٌها منفعة، كذلن الكافر لٌس ، ٌمول: لٌس لها أصٌل وال فرع، ولٌست لها ثمرة، ولٌ{من لرار

 .(ٕ)"ٌعمل خًٌرا وال ٌموله، ولم ٌجعل هللا فٌه بركةً وال منفعة
، لال: {ومثل كلمة خبٌثة كشجرة خبٌثة اجتثت من فوق األرض"}عن عطٌة العوفً:  

 .(ٖ)"مثل الكافر، ال ٌصعَد له لوٌل طٌب وال عمٌل صالح
 :[ٕٙ-ٕٗفوابد اآلٌات:]

 األمثال لتمرٌب المعانً إلى األذهان.استحسان ضرب  -ٔ
الممارنة بٌن اإلٌمان والكفر، وكلمة التوحٌد وكلمة الكفر وما ٌثمره كل واحد من هذه  -ٕ

 األصناؾ من خٌر وشر.
 المرآن

ْنٌَا َوفًِ اآْلِخَرِة َوٌُِضلُّ  ُ ال ِذٌَن آَمنُوا بِاْلمَْوِل الث ابِِت فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ ُ الظ اِلِمٌَن َوٌَْفَعُل }ٌُثَبُِّت ّللا  ّللا 
ُ َما ٌََشاُء )  [9ٕ({ ]إبراهٌم : 9ّٕللا 
 التفسٌر:

ٌثبِّت هللا الذٌن آمنوا بالمول الحك الراسخ، وهو شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا، 
الحسنة، وفً  وما جاء به من الدٌن الحك ٌثبتهم هللا به فً الحٌاة الدنٌا، وعند مماتهم بالخاتمة

المبر عند سإال الَملَكٌن بهداٌتهم إلى الجواب الصحٌح، وٌضل هللا الظالمٌن عن الصواب فً 

 الدنٌا واآلخرة، وٌفعل هللا ما ٌشاء من توفٌك أهل اإلٌمان وِخْذالن أهل الكفر والطؽٌان.
 سبب النزول:

ُ الَِّذٌَن لال:" ،عن البراء ،عن خٌثمة ٌَا َوفًِ }ٌُثَّبُِت َّللاَّ ْن آَمنُوا ِباْلَمْوِل الثَّاِبِت فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ
 ] صحٌح[.(ٗ)"نزلت فً عذاب المبر :لال ،[2ٕاآْلِخَرةِ{ ]إبراهٌم: 

ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِباْلمَْوِل الثَّاِبِت{  "عن البراء بن عازب، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، لال:  }ٌُثَبُِّت َّللاَّ
، لال: " نزلت فً عذاب المبر، ٌمال له: من ربن؟ فٌمول: ربً هللا، ونبًٌ دمحم، [ 2ٕ]إبراهٌم: 

ْنٌَا َوفًِ اآْلِخَرِة{ ]إبراهٌم:  ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِباْلمَْوِل الثَّابِِت فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ . (٘)"[2ٕفذلن لوله: }ٌُثَبُِّت َّللاَّ
 ] صحٌح[. (٘)"[2ٕ

ُ الَِّذٌنَ لوله تعالى:  ٌَا َوفًِ اآْلِخَرةِ{ ]إبراهٌم :  }ٌُثَبُِّت َّللاَّ ْن ٌَاةِ الدُّ آَمنُوا ِباْلمَْوِل الثَّاِبِت فًِ اْلَح
ٌثّبِت هللا الذٌن آمنوا بالمول الحك الراسخ، وهو شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمًدا  ، أي:"[2ٕ

رسول هللا، وما جاء به من الدٌن الحك ٌثبتهم هللا به فً الحٌاة الدنٌا، وعند مماتهم بالخاتمة 
 .(ٙ)"الحسنة، وفً المبر عند سإال الَملَكٌن بهداٌتهم إلى الجواب الصحٌح

ُ الَِّذٌَن آَمنُوا بِاْلمَْوِل الثَّابِِت{ ]إبراهٌم : الى:لوله تعوفً    ، وجوه:[2ٕ}ٌُثَبُِّت َّللاَّ
 .(2)أحدها : ٌزٌدهم هللا أدلة على المول الثابت
 :(ٔ)، ومنه لول عبد هللا بن رواحة(1)الثانً : ٌدٌمهم هللا على المول الثابت

                                                             

 .12٘/ٙٔ(:ص2ٖٕ٘ٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .11٘/ٙٔ(:ص2٘2ٕٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .11٘/ٙٔ(:ص2ٕ٘ٗٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .«صحٌح». حكم األلبانًٔٓٔ/ٗ(:صٕٙ٘ٓأخرجه النسابً) (ٗ)
 .«صحٌح». حكم األلبانًٔٓٔ/ٗ(:ص2ٕ٘ٓ، والنسابً)2ٕٗٔ/ٕ(:ص5ٕٙٗأخرجه ابن ماجة) (٘)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
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 ُموَسى َوَنْصًرا َكالَِّذي نُِصُروا فَثَبََّت هللاُ َما آتاَن ِمْن َحَسٍن ... تَثْبٌِتَ 
 .(ٕ). لاله ابن جرٌر الطبريبالمول الحك. ٌحمك هللا أعمالَهم وإٌمانهمالثالث: 

 ثبلثة وجوه :، [2ِٕباْلمَْوِل الثَّاِبِت{ ]إبراهٌم : وفً لوله : }
 .(٘)، وابن جرٌر الطبري(ٗ)، ومماتل(ٖ)أحدها : أنه الشهادتان ، لاله طاوس

 .(ٙ)أنه العمل الصالح الثانً :
 .(2)والثالث : أنه المرآن. أفاده الماوردي

ْنٌَا َوفًِ اآْلِخَرِة{ ]إبراهٌم : وفً لوله تعالى:}  ٌَاةِ الدُّ  ، وجهان:[2ٕفًِ اْلَح
معنى ذلن: ٌثبت هللا الذٌن آمنوا و زمان حٌاته فٌها،  :«الحٌاة الدنٌا»أحدهما : أن المراد بـ
، (5)، ولتادة(1)المساءلة فً المبر، لاله طاوس :«اآلخرة»، وبـالدنٌاباإلٌمان فً الحٌاة 

 .(ٕٔ)، والفراء(ٔٔ)، وٌحٌى بن سبلم(ٓٔ)ومماتل
إذا أتاه الَملكان فً المبر فماال له: َمن  المساءلة فً المبر :«الحٌاة الدنٌا»الثانً : أن المراد بـ

 ًَ اإلسبلم. فماال له: َمن نبٌن؟ لال: نبًٌِّ محمٌد ربن؟ فمال: رّبً هللا. فماال له: ما دٌنن؟ لال: دٌن
، والمسٌب بن (ٗٔ)، وطاوس(ٖٔ). لاله البراء بن عازبملسو هيلع هللا ىلص. فذلن التثبٌت فً الحٌاة الدنٌا

 .(ٙٔ)، ومجاهد(٘ٔ)رافع
ٌا أٌها الناس، إن هذه األمة  كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً جنازة فمال:"عن أبً سعٌد لال:  

ق عنه أصحابه، جاءه ملن بٌده ِمْطراٌق فؤلعده فمال: ما  تبتلى فً لُبورها، فإذا اإلنسان ُدفِن وتفرَّ
تموُل فً هذا الرجل؟ فإن كان مإمًنا لال: أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌن له، وأن محمًدا 

باٌب إلى النار فٌمال: هذا منزلن لو كفرَت بربّن، فؤما  عبُده ورسوله. فٌمول له: صدْلَت. فٌفتح له
إْذ آمنت به، فإن هللا أبَدلن به هذا. ثم ٌفتح له باٌب إلى الجنة، فٌرٌد أن ٌْنَهَض له، فٌمال له: 
اسكُْن. ثم ٌُْفَسح له فً لبره. وأما الكافِر أو المنافك فٌمال له: ما تمول فً هذا الرجل؟ فٌمول: ما 

ٌَْت وال تََدّرٌَت وال اهتدٌَت! ثم ٌفتح له باٌب إلى الجنة فٌمال له: هذا كان أدري! فٌما ل له: ال َدَر
ٌَْمَمعُه  منزلن لو آمنت بربن، فؤما إْذ كفرت، فإن هللا أبَدلن هذا. ثم ٌفتح له باٌب إلى النار، ثم 

ُض أصحابه، ٌا رسوَل هللا، ما ِمنَّا الَملَُن بالمطراق لَْمعَةً ٌسمعه َخْلُك هللا كُلهم إال الثملٌن. لال، بع
ٌثبت هللا الذٌن }أحٌد ٌموم على رأسه َملٌَن بٌده ِمْطراق إال ِهٌَل عند ذلن! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(2ٔ){"آمنوا بالمول الثَّابت فً الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة وٌُِضلُّ هللا الظالمٌن وٌفعُل هللا ما ٌشاء
إن المإمن إذا حَضره الموت شهدته المبلبكة، فسلموا علٌه وبشروه عباس: "لال ابن  

ثم صلوا علٌه مع الناس، فإذا دفن أجلس فً لبره فٌمال له:  بالجنة، فإذا ماَت مَشْوا فً جنازته
                                                                                                                                                                              

/ ٔ" النببلء أعبلم سٌر" ،1ٕٗ/ ٖ" هشام ابن سٌرة" ،1ٕ٘/ ٖ" سعد ابن طبمات: وانظر. 5٘ٔ: دٌوانه(ٔ)
 .1ٗ/ ٙ ،2ٕٕ ،ٖٔٔ/ ٕ" المحٌط البحر" ،5ٔ٘/ ٔ" المصون الدر" ،ٖ٘/ ٖ" االستٌعاب"و ،ٖٕٗ
 .15٘/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٙٗ/2(:ص2ٕٕٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .٘ٓٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .15٘/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٓٙ/ٙٔ(:ص21ٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٓٙ/ٙٔ(:ص21ٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .٘ٓٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٖ٘:معانٌه وتصرفت أسمابه اشتبهت مما المرآن لتفسٌر التصارٌؾانظر:  (ٔٔ)
 .22/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .15٘/ٙٔ(:ص2٘1ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٓٓٙ/ٙٔ(:ص22ٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٓٓٙ/ٙٔ(:ص222ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٓٙ-ٔٓٙ/ٙٔ(:ص21ٖٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٕ٘-5ٔ٘/ٙٔ(:ص2ٕٕٙٓأخرجه الطبري) (2ٔ)
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ًَ هللا. وٌمال له: مْن رسولن؟ فٌمول: دمحم. فٌمال له: ما شهاَدتُن؟ فٌمول:  من ربن؟ فٌمول: ربّ
 .(ٔ)"ال إله إال هللا، وأن محمًدا رسول هللا. فٌوسَّع له فً لبره َمّد َبَصره أشهد أن
والصواب من المول فً ذلن ما ثبَت به الخبر عن رسول هللا صلى هللا لال الطبري:"  

، وذلن {ٌثبت هللا الذٌن آمنوا بالمول الثابت فً الحٌاة الدنٌا}علٌه وسلم فً ذلن، وهو أّن معناه: 
بمثل الذي ثبَّتهم به  {وفً اآلخرة} ،تثبٌته إٌاهم فً الحٌاة الدنٌا باإلٌمان باهلل وبرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

فً الحٌاة الدنٌا، وذلن فً لبورهم حٌن ٌُْسؤلون عن الذي هم علٌه من التوحٌد واإلٌمان برسوله 
 .(ٕ)"ملسو هيلع هللا ىلص

ُ الظَّاِلِمٌَن{ ]إبراهٌم : }َوٌُِضلُّ لوله تعالى:  وٌضل هللا الظالمٌن عن  ، أي:"[2َّٕللاَّ
 .(ٖ)"الصواب فً الدنٌا واآلخرة

ٌعنً، أن هللا ال ٌوفِّك المنافك والكافر فً الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة عند لال الطبري:"  
 .(ٗ)"الُمَساَءلة فً المبر، لما هدي له من اإلٌمان المإمن باهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص

" -أما الكافُر فتنزل المبلبكة إذا حضره الموت، فٌبسُطون أٌدٌهم لال ابن عباس:" 
. فإذا أْدِخل لبره ألعد فمٌل له: -والبَْسط"، هو الضرب  ٌضربون وجوههم وأدباَرهم عند الموت

لذي بُِعث إلٌن؟ من ربن؟ فلم ٌرِجع إلٌهم شٌبًا، وأنساه هللا ذكر ذلن. وإذا لٌل له: من الرسول ا
 .(٘){"وٌضل هللا الظالمٌن}لم ٌهتد له، ولم ٌرجع إلٌه شٌبًا، ٌمول هللا: 

لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وذََكر الكافر حٌن تُْمبض روحه، لال: فتعاد روُحه "عن البراء لال:  
له: من ربن؟ فٌمول: ال  فً جسده. لال، فٌؤتٌه ملَكان شدٌَدا االنتهار، فٌجلسانه فٌنتهرانه فٌموالن

ًّ الذي بُِعث فٌكم؟  أدري؟ لال فٌموالن له: ما دٌنن؟ فٌمول: ال أدري، لال: فٌمال له: ما هذا النب
لال: فٌمول: سمعت الناس ٌمولون ذلن، ال أدري. لال، فٌموالن: ال درٌَت. لال: وذلن لول هللا: 

 .(ٙ){"وٌضل هللا الظالمٌن، وٌفعل هللا ما ٌشاء}

ُ َما ٌََشاُء{ ]إبراهٌم : تعالى:لوله   وٌفعل هللا ما ٌشاء من توفٌك  ، أي:"[2ٕ}َوٌَْفَعُل َّللاَّ
 .(2)"أهل اإلٌمان وِخْذالن أهل الكفر والطؽٌان

وبٌِد هللا الهداٌة واإلضبلل، فبل تنكروا، أٌها الناس، لدرتَه، وال  لال الطبري:ٌعنً: " 
اهتداَء من كان منكم ضاال وال ضبلَل من كان منكم مهتدًٌا، فإّن بٌده تصرٌَؾ خلمه وتملٌَب 

 .(1)"للوبهم، ٌفعل فٌهم ما ٌشاء
ُ َما ٌََشاُء{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً   ٌَْفعَُل َّللاَّ  :(5)، وجهان[2ٕ}َو

 أحدهما : ِمن إمهال وانتمام .
 الثانً : من ضؽطة المبر ومساءلة منكر ونكٌر .

لو نجا أحد من ضمة المبر، لنجا سعد بن معاذ،  »لال : -ملسو هيلع هللا ىلص-وروي ابن عباس أن النبً 
 . (ٓٔ)«ولمد ضمَّ ضمة، ثم رخً عنه

ِة المبر لنجا منها هذا العبُد الصالح " وفً رواٌة:" لو نجا أحٌد من َضمَّ
(ٔٔ).  

                                                             

 .ٓٓٙ-55٘/ٙٔ(:ص22ٕٗٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٓٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٓٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٓٙ/ٙٔ(:ص21ٕٙٓأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٓٙ/ٙٔ(:ص212ٕٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٓٙ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
( 5ٖٗ/ ٙ(( )األوسط المعجم)) وفً ،(1ٗ5ٓٔ( )ٖٖٗ/ ٓٔ(( )الكبٌر المعجم)) فً الطبرانً رواه(ٓٔ)
 صحٌح)) فً األلبانً وصححه موثمون، رجاله(: 5ٗ/ ٖ(( )الزوابد مجمع)) فً الهٌثمً لال(. 5ٖ٘ٙ)

 .(ٖٙٓ٘(( )الجامع
 و( 2ٕٗ) و( 2ٖٕ" ) اآلثار مشكل شرح"  فً والطحاوي ،51و ٘٘/ ٙ أحمد أخرجه. صحٌح حدٌث(ٔٔ)
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إن عذاب المبر من ثبلثة من الؽٌبة والنمٌمة "لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن أبى هرٌرة عن النبى 
 .(ٔ)"والبول فإٌاكم وذلن

الؽٌبة ، ولال لتادة : "ذكر لنا أّن عذاب المبر من ثبلثة : ثلٌث من البول . وثلٌث من 
 .(ٕ)وثلٌث من النمٌمة"

 الفوابد:
 .المإمنٌن ٌفتنون فً لبورهم وٌسؤلون ، إذ أناإلٌمان بسإال الملكٌن من فوابد اآلٌة: -ٔ

عند أهل الحدٌث أن العذاب فً و:"  الخٌر أبً بن ٌحٌى الحسٌن أبولال 

وأنكر . (ٗ)، وأن مسؤلة منكر ونكٌر فً المبرحك على ما جاء فً األخبار(ٖ)المبرحك
ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِباْلمَْوِل الثَّابِِت (٘)المعتزلة وأهل الزٌػ ذلن كله . ودلٌلنا لوله تعالى: }ٌُثَّبُِت َّللاَّ

ُ الظَّاِلِمٌَن{ ْنٌَا َوفًِ اآلِخَرِة َوٌُِضلُّ َّللاَّ  .(ٙ)"فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ
وبالنجاة من عذاب  بشرى المإمن بتثبٌت هللا تعالى له على إٌمانه حتى ٌموت مإمنا -ٕ

 المبر حٌث ٌجٌب منكرا ونكٌرا على سإالهما إٌاه بتثبٌت هللا تعالى له.
أن هللا عزوجل له المشٌبة النافذة فً خلمه فكل صبلح وخٌر وطاعة وإٌمان ولعت فً  -ٖ

ُ َما  هذه الحٌاة إنما ولعت بمشٌبته جل وعبل ولو شاء لم تمع لال تعالى: }لُْل َلْو َشاَء َّللاَّ
ٌْكُْم َوال أَْدَراكُْم بِِه{ تَلَ   .[ٙٔ]ٌونس:ْوتُهُ َعلَ

                                                                                                                                                                              

 إسناده فً االختبلؾ وانظر. لوي إسناده: ولال 5ٕٔ/ ٔ"  السٌر"  فً الذهبً وذكره. عابشة حدٌث من( 2ٕ٘)
 .5ٕٗ - 1ٕٗ/ ٔ"  اآلثار مشكل شرح"  فً
 الموتى حال بشرح الصدور شرح، و][1ٖٗٗٗ]كنز العمال  .البٌهمى فى عذاب المبررواه  (ٔ)

 [ٖٙٔ(:ص٘ٔ)والمبور
 .ٖٖٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٕ)
 باب ،2ٕٗ/ٖ البخاري صحٌح: انظر. األبمة من وؼٌرهم ومسلم البخاري، رواها المبر عذاب إثبات أحادٌث(ٖ)
 فً 1ٕٙٙ ورلم المبر، عذاب من التعوذ استحباب باب المساجد، فً 1ٗ٘ رلم ومسلم المبر، عذاب فً جاء ما

 جامع باب الجنابز، فً 5ٖٕ/ٔ الموطؤ فً ومالن علٌه، والنار الجنة من المٌت ممعد عرض باب الجنة،
 عذاب الجنابز، فً 1ٖ/ٗ والنسابً المبر، عذاب فً جاء ما باب الجنابز، فً 2ٕٓٔ رلم والترمذي الجنابز،
ُ  ٌُثَبِّتُ : }تعالى لوله عند كثٌر ابن وتفسٌر بعدها، وما ٗٙٔ/ٔٔ األصول جامع: وانظر المبر،  آَمنُوا الَِّذٌنَ  َّللاَّ
ٌَاةِ  فًِ الثَّابِتِ  بِاْلمَْولِ  ٌَا اْلَح ْن ُ  َوٌُِضلُّ  اآْلِخَرةِ  َوفًِ الدُّ اِلِمٌنَ  َّللاَّ ُ  َوٌَْفعَلُ  الظَّ  إبراهٌم، سورة{ ٌََشاءُ  َما َّللاَّ
 .السنة كتب من وؼٌرها للبٌهمً المبر عذاب وإثبات ،ٔٙ٘/ٗ،2ٕآٌة
 فً 12ٕٓ رلم ومسلم المبر، عذاب فً جاء ما باب الجنابز، فً 2ٕ٘/ٖ البخاري رواه الملكٌن سإال(ٗ)

 منكر: تسمٌتهما وأما الكافر، مسؤلة باب الجنابز، فً 25/ٗ والنسابً الجنابز، فً ٖٕٖٔ رلم داود وأبو الجنة،
 اإلحسان صحٌحه، فً حبان وابن ،2ٔٓٔ رلم المبر عذاب فً جاء ما باب الجنابز، فً الترمذي فرواه ونكٌر،
 ولال هرٌرة، أبً عن 2ٔٗ-ٙٔٗ/ٕ السنة فً عاصم أبً وابن ،ٖ٘ٙ الشرٌعة فً واآلجري ،1ٗ،2ٗ/٘

 األنوار لوامع: وانظر ،5ٖٔٔ الصحٌحة وفً السنة، تخرٌج فً ناصر الشٌخ لال وكذلن حسن، إسناده الترمذي
 عذاب إثبات فً والبٌهمً ،ٖ٘ص البعث فً داود أبً ابن من كل عمر عن ورواه ،2-ٙ/ٕ للسفارٌنً البهٌة
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ االعتماد وفً ،٘ٓٔ-ٖٓٔ رلم المبر
 عن ٌحكى ما إال ذلن فً ٌخالؾ ولم اإلسبلمٌة، الفرق وأكثر السنة أهل لال وبهذا ثابت حك المبر عذاب(٘)

 نفسه عن ذلن حكى كما إثباته على فإنهم المعتزلة أما لولهم، ترن ثم المعتزلة من كان عمرو بن ضرار
 عمرو بن ضرار ذهب: "حزم ابن ولال ،2ٖٓ ص الخمسة األصول شرح فً الجبار عبد الماضً وأسبلفه
 بن وبشر السنة أهل وذهب الخوارج، من لمٌنا من لول وهو المبر عذاب إنكار إلى المعتزلة شٌوخ أحد الؽطفانً
 فً وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عن اآلثار لصحة نمول وبه به، المول إلى المعتزلة وسابر والجبابً المعتزلة
 عذاب نفً ٙٔٔ/ٕ المماالت فً األشعري الحسن أبو ونسب ،ٙٙ/ٗ واألهواء والنحل الملل فً الفصل". ذلن
 ونسب والضرارٌة، الجهمٌة إلى ٕ٘ٗ ص الدٌن أصول فً البؽدادي نسبه كما والخوارج، المعتزلة إلى المبر
. ونكٌر ومنكر المبر عذاب إنكار صفوان بن جهم إلى ٕٗٔ ص األهواء أهل على والرد التنبٌه فً الملطً
 لد أنه كما وأعرؾ، بذلن أخبر هو إذ وأسبلفه نفسه عن الجبار عبد الماضً حكاٌة للمعتزلة بالنسبة واألرجح
 على األدلة أورد أنه كما به، اإللرار وعدم المبر عذاب إنكار علٌهم ٌشنع كان الذي هو الراوندي ابن أن بٌن
 .أعلم وهللا والسنة، المرآن من إثباته
 .2ٓ1/ٖ:األشرار المدرٌة المعتزلة على الرد فً االنتصار(ٙ)
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وكل فساد وانحراؾ ومعصٌة وكفر ولع فً هذه الحٌاة إنما ولع بمشٌبة هللا 
ُ َما اْلتَتَلُوا{  [. ٖٕ٘]البمرة:عزوجل ولو شاء لم ٌمع لال تعالى: }َولَْو َشاَء َّللاَّ

 من ٌشاء بعدله. وٌعتمد السلؾ أن هللا عزوجل ٌهدي من ٌشاء بفضله وٌضل
 المرآن

ِ كُْفًرا َوأََحلُّوا لَْوَمُهْم َداَر اْلبََواِر ) لُوا نِْعَمَت ّللا   [9ٕ({ ]إبراهٌم : 9ٕ}أَلَْم تََر إِلَى ال ِذٌَن بَد 
 التفسٌر:

إلى حال المكذبٌن من كفار لرٌش الذٌن استبدلوا الكفر  -والمراد العموم-ألم تنظر أٌها المخاطب 
 عن شكره على نعمة األمن بالحرم وبعثة النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٌهم؟ ولد أنزلوا أتباعهم دار باهلل بدال

 فمُتِلوا وصار مصٌرهم دار البوار.« بدر»الهبلن حٌن تَسببوا بإخراجهم إلى 
ِ كُْفًرا{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  لُوا نِْعَمَت َّللاَّ تنظر أٌها  ، أي:"[1ٕ}أَلَْم تََر إَِلى الَِّذٌَن بَدَّ
إلى حال المكذبٌن من كفار لرٌش الذٌن استبدلوا الكفر باهلل بدال عن  -والمراد العموم-المخاطب 

 .(ٔ)"شكره على نعمة األمن بالحرم وبعثة النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٌهم؟
 فً اآلٌة الكرٌمة، على ألوال:فً المشار إلٌهم اختلؾ أهل العلم فً  
أنهم كفار لرٌش بدلوا نعمة هللا علٌهم لما بعث رسوله منهم، كفراً به وجحوداً له ، لاله  أحدها :

 .(ٕ)سعٌد بن جبٌر ومجاهد
الثانً : أنها نزلت فً األفجرٌن من لرٌش بنً أمٌه وبنً مخزوم، فؤما بنو أمٌة فمتعوا إلى حٌن 

 ًٌّ ، وأما بنو مخزوم فؤهلكوا ٌوم بدر، لاله عل
 .(ٗ)عمر رضً هللا عنهما، ونحوه عن (ٖ)

 .(2)، والضحان(ٙ)، وسعٌد بن جبٌر(٘)الثالث : أنهم لتلى المشركٌن ٌوم بدر، لاله أبو مالن
 .(1)"كنا نحّدث أنهم أهل مكة: أبو جهل وأصحابه الذٌن لتلهم هللا ٌوم بدر لال لتادة:"

 .(5)"المشركون من أهل بدرولال مجاهد وابن زٌد: أنهم " 

هم الفجار من لرٌش كفٌتهم ٌوم بدر. لال:" -رضً هللا عنه-اخرى عن علًوفً رواٌة  
 .(ٓٔ)"لال: فمن الذٌن ضل سعٌهم فً الحٌاة الدنٌا لال: منهم أهل حروراء

 .(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)لاله أبو مالن المادة من المشركٌن ٌوم بدر.الرابع: أنهم 
 .(ٖٔ)عن ابن عباس. رواه عمرو بن دٌنار المشركون من أهل بدرالخامس: أنهم 
، وأبو (٘ٔ)سعٌد بن جبٌر، و(ٗٔ)-رضً هللا عنه-علًأنهم كفار لرٌش ٌوم بدر، : السادس
 .(ٙٔ)مالن

 .(2ٔ)"كفار لرٌش ولال مجاهد:" 

                                                             

 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔ٘/ٕ، وزاد المسٌر:ٖٙٔ/ٖ، وانظر: النكت والعٌون:2ٕٗ/2(:ص2ٕٕٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٔ٘/ٕ، وزاد المسٌر:ٖٙٔ/ٖ، والنكت والعٌون:٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٔ٘/ٕزاد المسٌر:(5)
 .2ٕٕٗ/2(:ص2ٕٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕٕٗ-ٕٕٙٗ/2(:ص2ٕٕٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٔ٘/ٕالمسٌر:زاد (٘ٔ)
 .ٖٔ٘/ٕزاد المسٌر: (ٙٔ)
 .1/ح2ٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)



ٕٙٔ 
 

لام علً بن أبً طالب رضً هللا عنه فمال: أال أحد ٌسؤلنً "حسٌن لال:  عن ابن أبً 
به، وإن كان من وراء البحار، ألتٌته. فمام عبد عن المرآن فو هللا لو أعلم الٌوم أحدا أعلم منً 

فمال: مشركوا  هللا بن الكواء فمال: من الذٌن بدلوا نعمت هللا كفرا وأحلوا لومهم دار البوار؟
 .(ٔ)"وأحلوا لومهم دار البوار« كفرا»بدلوا نعمت هللا ـ لرٌش، أتتهم نعمة هللا: اإلٌمان، ف

. رواه أبو ، ورإساء أهل بدر الذٌن سالوا أهل بدر إلى بدربنو أمٌة، وبنو المؽٌرةالسابع: أنهم 
 .(ٕ)صالح عن ابن عباس

 .(ٖ). لاله ابن عباسجبلة بن األٌهم والذٌن اتبعوه من العرب فلحموا بالرومالثامن: أنهم 
وذلن حٌن لُطم جبلة من األٌهم، فجعل له عمر رضً هللا عنه المصاص بمثلها ، فلم ٌرض 

متنصراً ولحك بالروم فً جماعة من لومه ، لاله ابن عباس . ولما صار إلى ببلد وأنؾ فارتد 
 الروم ندم ولال :

 تنصَّرت األْشراُؾ من عار لطمٍة   ...   وما كان فٌها لو صبرت لها َضَررْ 
 تكنفنً منها لجاٌج ونخوةٌ   ...   وبعث لها العٌن الصحٌحة بالعور

 (ٗ)...   ولم أنِكِر المول الذي لاله عمر فٌا لٌتنً أْرَعى المخاض ببلدتً  
 .(٘)-رضً هللا عنه-عن علً أنهم منافمو لرٌش، رواه أبو الطفٌل عامر بن واثلةالتاسع: 
 .(2) وبه لال الضحان، (ٙ)أهل مكة، رواه عطاء عن ابن عباسأنهم  العاشر:

 .(1)الحادي عشر: أنها عامة فً جمٌع المشركٌن ، لاله الحسن
 :(5)تبدٌلهم نعمة هللا كفراً وجهٌنوٌحتمل  

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : أنهم بدلوا نعمة هللا علٌهم فً الرسالة بتكذٌب الرسول
لال المفسرون: وتبدٌلهم نعمة هللا كفرا، أن هللا أنعم علٌهم برسوله،  لال ابن الجوزي:" 

 .(ٓٔ)"ر بهوأسكنهم حرمه، فكفروا باهلل وبرسوله، ودعوا لومهم إلى الكف

 الثانً : أنهم بدلوا نعم الدنٌا بنمم اآلخرة .
أنزلوا لومهم دار الهبلن و ، أي:"[1ٕ}َوأََحلُّوا لَْوَمُهْم َداَر اْلبََواِر{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"بكفرهم وطؽٌانهم
 .(ٕٔ)أي: الهبلن" لال ابن الجوزي:" 
 .(ٖٔ)"أحلوا من أطاعهم من لومهم لال الضحان:" 
 .(ٗٔ)"لال: الهبلن {،َداَر اْلبََوارِ  :"}عن ابن عباس  
أي: أنزلوا لومهم بسبب ما زٌنوه لهم من الكفر دار البوار، وهً  لال الشوكانً:" 
 .(٘ٔ)"جهنم

                                                             

 .2ٕٕٗ-ٕٕٙٗ/2(:ص2ٕٕٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٔ٘/ٕزاد المسٌر:(ٕ)
 .1ٕٕٗ/2(:ص25ٕٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖ٘ٙ/5، وتفسٌر المرطبً:ٖٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون:(ٗ)
 .ٖٔ٘/ٕالمسٌر:، وزاد 2/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٔ٘/ٕ، وزاد المسٌر:1/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔ٘/ٕ، وزاد المسٌر:ٓٔ-2/5ٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖ٘ٙ/5، وتفسٌر المرطبً:ٖٔ٘/ٕ، وزاد المسٌر:ٖٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٖٔ٘/ٕزاد المسٌر: (ٓٔ)
 .5ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٔ٘/ٕزاد المسٌر: (ٕٔ)
 .ٓٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٓٔ/ٖفتح المدٌر: (٘ٔ)



ٕٕٙ 
 

ٌمول: وأنزلوا لومهم من ُمشركً لرٌش دار البوار، وهً دار الهبلن،  لال الطبري:" 
بعرى، ولد لٌل إنه ألبً  ٌمال منه: بار الشًء ٌبور بورا: إذا هلن وبطل؛ ومنه لول ابن الّزِ

 :(ٔ)سفٌان بن الحارث بن عبد المطلب
 .(ٕ)"ٌا َرسُوَل المِلٌِن إِنَّ ِلسانًِ ... َراتٌِك ما فَتَْمُت إْذ أنا بُور

 وجهان: ،[1ٕ}َداَر اْلبََواِر{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً  
 .(ٖ)أحدهما : أنها جهنم، لاله ابن زٌد

 .(ٙ)، ومجاهد(٘)، وسعٌد بن جبٌر(ٗ)الثانً : أنها ٌوم بدر، لاله علً بن أبً طالب رضً هللا عنه
 .(ٙ)ومجاهد
فإنه عطؾ بٌان  ،[5ٕ]إبراهٌم : {َجَهنَّمَ }واألول أولى لموله:  لال اإلمام الشوكانً:" 

 .(2)"«دار البوار»ـل
 المرآن

 [4ٕ({ ]إبراهٌم : 4ٕ}َجَهن َم ٌَْصلَْونََها َوبِبَْس اْلمََراُر )
 التفسٌر:

 .وهً جهنم، ٌدخلونها وٌماسون حرها، ولَبَُح المستمر مستمرهم
أحلوهم فً جهنم ٌذولون  ، أي:"[5ٕ}َجَهنََّم ٌَْصَلْونََها{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(1)"سعٌرها
 .(5)"أي: ٌماسون حرها لال ابن الجوزي:" 
 .(ٓٔ)"هً دارهم فً اآلخرة لال لتادة:" 
كما لال ابن زٌد، وعلى هذا ال ٌجوز  .جهنم :«دار البوار»ن أن بٌّ  لال المرطبً:" 

فلو رفعها  ،«دار البوار»  ألن جهنم منصوبة على الترجمة عن ،«دار البوار»الولؾ على 

لحسن الولؾ  ،«ٌصلونها»رافع بإضمار، على معنى: هً جهنم، أو بما عاد من الضمٌر فً
 .(ٔٔ)"«دار البوار»على

 .(ٕٔ)"وببست جهنم مستمرا ، أي:"[5ٕ}َوبِبَْس اْلمََراُر{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)"أي: ببس الممر هً لال ابن الجوزي:" 
 .(ٗٔ)"ٌمول: وببس المستمّر هً جهنم لمن صبلها لال الطبري:" 

                                                             

 والجمع االثنان وكذلن بور، رجل: لال السهمً الزبعري بن هللا عبد إلى منسوب( بور: اللسان فً) البٌت(ٔ)
 أبٌات من لاله الزبعري، ابن إلى ونسبه البٌت أنشد هشام ابن سٌرة وفً. علٌه شاهدا البٌت وأنشد والمإنث،
 من تمزق أو بلً ما ٌصلح الذي والراتك. نجران فً منه هاربا وكان وسلم، علٌه هللا صلى النبً على لدم حٌن
 والتوبة الثوب، فً الفتك ٌشبه إثم وهو بشعره، وهجابه النبً مماومة من الدٌن فً أحدث ما ٌعنً وفتمت الثوب،
"  المرآن، مجاز فً عبٌدة أبو ولال المإلؾ، عند الشاهد محل وهو وبابر، بور رجل ٌمال: هالن وبور له، رتك
 .البٌت الزبعرى ابن هللا عبد لول ومنه ٌبور، بار منه وٌمال والفناء، الهبلن أي"  البوار دار
 .٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5-2/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖ٘ٙ/5، وتفسٌر المرطبً:ٖٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون:(ٙ)
 .ٖٔٔ/ٖفتح المدٌر: (2)
 .5ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٔ٘/ٕزاد المسٌر: (5)
 .1ٕٕٗ/2(:ص1ٕٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖ٘ٙ/5تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .5ٓ/ٌٕر:صفوة التفاس (ٕٔ)
 .ٖٔ٘/ٕزاد المسٌر: (ٖٔ)
 .٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)



ٕٖٙ 
 

أي: ببس المرار لرارهم فٌها، أو ببس الممر جهنم، فالمخصوص بالذم  لال الشوكانً:" 
 .(ٔ)"محذوؾ
 المرآن

ِ أَْنَداًدا ِلٌُِضلُّوا َعْن َسبٌِِلِه لُْل تََمت عُوا فَِإن  َمِصٌَركُْم إِلَى الن اِر )  [ٖٓ]إبراهٌم : ({ ٖٓ}َوَجعَلُوا َّلِل 

 التفسٌر:
: -أٌها الرسول-وجعل هإالء الكفار هلل شركاء عبدوهم معه؛ لٌُْبعدوا الناس عن دٌنه. لل لهم 

 استمتعوا فً الحٌاة الدنٌا؛ فإنها سرٌعة الزوال، وإن مردَّكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم.
ِ أَْنَداًدا ِلٌُِضلُّوا َعْن لوله تعالى:  وجعل هإالء  ، أي:"[َٖٓسبٌِِلِه{ ]إبراهٌم : }َوَجعَلُوا َّلِلَّ

 .(ٕ)"الكفار هلل شركاء عبدوهم معه؛ لٌُْبعدوا الناس عن دٌنه
 .(ٖ)"أي: جعلوا هلل شركاء فً الربوبٌة، أو فً التسمٌة وهً األصنام لال الشوكانً:" 
 .(ٗ){ عن دٌنه"ِلٌُِضلُّوا } أصناما عبدوها :أي لال المرطبً:" 
 .(٘)"أمثاال فً العبادة أو فً التسمٌة {، أي:"أندادا لال النسفً:} 
أي: نظراء وشركاء }لٌضلوا عن سبٌله{ أي: لٌضلوا العباد عن سبٌل هللا  لال السعدي:" 

 .(ٙ)"بسبب ما جعلوا هلل من األنداد ودعوهم إلى عبادتها
ِ أَْنَداًدا:"عن لتادة، لوله    .(2)"الشركاء«: واألنداد» {،َوَجعَلُوا َّلِلَّ
 .(1)بمعنى: كً ٌضّل جاعلو األنداد هلل عن سبٌل هللا ،«لٌََضلُّوا»ولرئ:  
: استمتعوا فً -أٌها الرسول-لل لهم  ، أي:"[ٖٓ}لُْل تََمتَّعُوا{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(5)"الحٌاة الدنٌا؛ فإنها سرٌعة الزوال
 .(ٓٔ)"ٌمول: استمتعوا فً الحٌاة الدنٌا، فإنها سرٌعة الزوال عنكم لال الطبري:" 
وعٌد لهم، وهو إشارة إلى تملٌل ما هم فٌه من مبلذ الدنٌا إذ  {لل تمتعوا} لال المرطبً:" 

 .(ٔٔ)"هو منمطع
بشهواتكم أو بعبادة األوثان فإنها من لبٌل الشهوات التً  {،لل تمتعوا} لال البٌضاوي:" 
وفً التهدٌد بصٌؽة األمر إٌذان بؤن المهدد علٌه كالمطلوب الفضابه إلى المهدد به، ٌتمتع بها، 

وأن المخاطب  {،فإن مصٌركم إلى النار}وأن األمرٌن كابنان ال محالة ولذلن علله بموله: 
 .(ٕٔ)"النهماكه فٌه كالمؤمور به من آمر مطاع

 .(ٖٔ)"فً الدنٌا والمراد به الخذالن والتخلٌة ، أي:"}لل تمتعوا{لال النسفً: 
}لل{ لهم متوعدا: }تمتعوا{ بكفركم وضبللكم للٌبل فلٌس ذلن  لال السعدي:" 
 .(ٗٔ)"بنافعكم
بما أنتم فٌه من الشهوات،  {لل تمتعوا}ثم هددهم سبحانه، فمال لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص:  لال الشوكانً:" 

 .(ٔ)"وما زٌنته لكم أنفسكم من كفران النعم وإضبلل الناس

                                                             

 .ٖٔٔ/ٖفتح المدٌر: (ٔ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٖفتح المدٌر: (ٖ)
 .ٖ٘ٙ/5تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر النسفً: (٘)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٙ/5تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .55ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٖٔ)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (ٗٔ)



ٕٙٗ 
 

 .(ٕ)"أن ٌمضً العبد ما استطاع من شهوته :«التمتع» :"لال ذو النون 
إن مردَّكم ومرجعكم إلى ف ، أي:"[ٖٓ}فَإِنَّ َمِصٌَركُْم إِلَى النَّاِر{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"عذاب جهنم
وإلى النار تصٌرون عن لرٌب، فتعلمون هنالن ؼّب تمتعكم فً "ٌمول: لال الطبري:  

 .(ٗ)"الدنٌا بمعاصً هللا وكفركم فٌها به
 .(٘)"مردكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم :أي لال المرطبً:" 
 .(ٙ)"مرجعكم الٌها لال النسفً:أي:" 
 .(2)"أي: مآلكم وممركم ومؤواكم فٌها وببس المصٌر لال السعدي:" 
أي: مردكم ومرجعكم إلٌها لٌس إال، ولما كان هذا حالهم، ولد صاروا  لال الشوكانً:" 

لفرط تهالكهم علٌه وانهماكهم فٌه ال ٌملعون عنه، وال ٌمبلون فٌه نصح الناصحٌن جعل األمر 
بمباشرته مكان النهً عن لربانه إٌضاحا لما تكون علٌه عالبتهم، وأنهم ال محالة صابرون إلى 

تعاطً األسباب الممتضٌة ذلن، فجملة فإن مصٌركم إلى النار تعلٌل لؤلمر النار، فبل بد لهم من 
بالتمتع، وفٌه من التهدٌد ما ال ٌمادر لدره، وٌجوز أن تكون هذه الجملة جوابا لمحذوؾ دل علٌه 
سٌاق الكبلم، كؤنه لٌل: فإن دمتم على ذلن فإن مصٌركم إلى النار، واألول أولى، والنظم 

وذلن كما ٌمال لمن ٌسعى فً مخالفة السلطان: اصنع ما شبت من المخالفة المرآنً علٌه أدل، 
 .(1)"فإن مصٌرن إلى السٌؾ

 :[ٖٓ-1ٕفوابد اآلٌات:]
 لٌس لئلباحة وال للوجوب وإنما هو للتهدٌد والوعٌد {،تمتعوا:}األمر فً لوله تعالى أن  -ٔ
 .«نار جهنم»، من اسماء «دار البوار»أن  -ٕ
 .وللشكران بالكفران، تبدٌل نعمة هللا بالنممة، العموبة والخذالنأكبر موجبات أن من  -ٖ
 المرآن

ا َوَعاَلنٌَِةً ِمْن لَْبِل أَ  ا َرَزْلنَاهُْم ِسرًّ اَلةَ َوٌُْنِفمُوا ِمم  ًَ ٌَْوٌم }لُْل ِلِعبَاِدَي ال ِذٌَن آَمنُوا ٌُِمٌُموا الص  ْن ٌَؤْتِ
ٌٌْع فٌِِه َواَل ِخاَلٌل )  [ٖٔهٌم : ({ ]إبرأٖاَل بَ

 التفسٌر:
لعبادي الذٌن آمنوا: ٌإدوا الصبلة بحدودها، وٌخرجوا بعض ما أعطٌناهم من  -أٌها الرسول-لل 

ٌن ذلن ومعلنٌن، من لبل أن ٌؤتً ٌوم المٌامة  المال فً وجوه الخٌر الواجبة والمستحبة مسّرِ
 الذي ال ٌنفع فٌه فداء وال صدالة.

بَلةَ{ ]إبراهٌم : }لُْل ِلِعَباِدَي لوله تعالى:  أٌها -لل  ، أي:"[ٖٔالَِّذٌَن آَمنُوا ٌُِمٌُموا الصَّ
 .(5)"لعبادي الذٌن آمنوا: ٌإدوا الصبلة بحدودها -الرسول
بن، وصّدلوا  {ِلِعبَاِدَي الَِّذٌَن آَمنُوا}ٌا دمحم  {لُلْ }ٌمول تعالى ذكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص  لال الطبري:" 

ٌمول: لل لهم: فلٌمٌموا الصلوات الخمس المفروضة  {ٌُِمٌُموا الصَّبلةَ }عندي أن ما جبتهم به من 
 .(ٓٔ)"علٌهم بحدودها

                                                                                                                                                                              

 .ٖٔٔ/ٖفتح المدٌر: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘ٙ/5تفسٌر المرطبً: (٘)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (2)
 .ٖٔٔ/ٖفتح المدٌر: (1)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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ٌمول تعالى آمًرا العباد بطاعته والمٌام بحمه ، واإلحسان إلى خلمه ، بؤن  لال ابن كثٌر:" 
والمراد بإلامتها هو : المحافظة على ولتها  ..ٌمٌموا الصبلة وهً عبادة هللا وحده ال شرٌن له

 .(ٔ)" وحدودها ، وركوعها وخشوعها وسجودها
أي: لل لعبادي المإمنٌن آمرا لهم بما فٌه ؼاٌة صبلحهم وأن ٌنتهزوا  لال السعدي:"

 .(ٕ)"الفرصة، لبل أن ال ٌمكنهم ذلن: }ٌمٌموا الصبلة{ ظاهرا وباطنا
بلةَ لُْل ِلِعَباِدَي ا:"}عن ابن عباس   .(ٖ)"الصلوات الخمس :ٌعنً {،لَِّذٌَن آَمنُوا ٌُِمٌُموا الصَّ

 .(ٗ)"«العبٌد»، وعرفه فً التكرمة بخبلؾ «عبد»جمع « العباد» لال ابن عطٌة:" 
ا َوَعبَلنٌَِةً{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: ا َرَزْلنَاهُْم ِسرا وٌخرجوا بعض  ، أي:"[ٖٔ}َوٌُْنِفمُوا ِممَّ

ٌن ذلن ومعلنٌن  .(٘)"ما أعطٌناهم من المال فً وجوه الخٌر الواجبة والمستحبة مسّرِ
ولٌنفموا مما رزلناهم، فخّولناهم من فضلنا سّرا وعبلنٌة، فلٌإّدوا ما  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"أوجبت علٌهم من الحموق فٌها سّرا وإعبلنا
هللا بؤداء الزكوات ، والنفمة على المرابات  وأن ٌنفموا مما رزلهملال ابن كثٌر: أي:" 

وأمر تعالى باإلنفاق مما رزق فً السر ، أي : فً الخفٌة ، والعبلنٌة  ..واإلحسان إلى األجانب
 .(2)"وهً : الجهر ، ولٌبادروا إلى ذلن لخبلص أنفسهم

{ وهذا أي: من النعم التً أنعمنا بها علٌهم للٌبل أو كثٌرا }سرا وعبلنٌة لال السعدي:"
 .(1)"ٌشمل النفمة الواجبة كالزكاة ونفمة من تجب ]علٌه[ نفمته، والمستحبة كالصدلات ونحوها

وهذا هو ممتضى  -المفروضة« العبلنٌة»صدلة التنفل، و « : السر» لال ابن عطٌة:" 
 -وفسر ابن عباس هذه اآلٌة بزكاة األموال مجمبل، وكذلن فسر الصبلة بؤنها الخمس -األحادٌث
 .(5)"تمرٌب للمخاطب -عندي -وهذا منه

ا َوَعبلِنٌَةً } :"عن ابن عباس  ا َرَزْلنَاهُْم ِسرا  .(ٓٔ)": زكاة أموالهمٌمول {،َوٌُْنِفمُوا ِممَّ

ٌٌْع فٌِِه َواَل ِخبَلٌل{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: ًَ ٌَْوٌم اَل بَ من لبل  ، أي:"[ٖٔ}ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤِْت
 .(ٔٔ)"أن ٌؤتً ٌوم المٌامة الذي ال ٌنفع فٌه فداء وال صدالة

ٌمول: ال ٌمبل فٌه فدٌة وعوض من نفس وجب علٌها عماب هللا بما كان  لال الطبري:" 
منها من معصٌة ربها فً الدنٌا، فٌمبل منها الفدٌة، وتترن فبل تعالب. فسمى هللا جل ثناإه الفدٌة 

ٌمول: ولٌس، هنان مخالة  {َوال ِخبللٌ }عوضا، إذ كان أخذ عوض من معتاض منه. ولوله 
العموبة عن العماب لمخالته، بل هنالن العدل والمسط، فالخبلل  خلٌل، فٌصفح عمن استوجب

 :(ٕٔ)مصدر من لول المابل: خاللت فبلنا فؤنا أخاله مخالة وخبلال ومنه لول امرئ المٌس

                                                             

 .ٓٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٔ/ٙٔأخرجه الطبري (ٖ)
 .1ٖٖ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (1)
 .5ٖٖ/ٖالمحرر الوجٌز: (5)
 .ٕٔ/ٙٔأخرجه الطبري (ٓٔ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
: هنا الردى: لال( ٓٗ ص الحلبً طبعة السما، مصطفى بشرح الجاهلً الشعر مختار) المٌس المرئ البٌت(ٕٔ)

: هنا والخبلل. والعار الفضٌحة خشٌة ولكن للٌننً، ألنهن وال للٌّهن، ألنً عنهن أنصرؾ لم أي الفضٌحة،
( خلل: اللسان) وفً المعنى هذا على المإلؾ استشهد وبه المصادلة، بمعنى ومخالة، خبلل ٌخاله خاله مصدر
 وجبلل، كجلة( الخاء بضم) خلة جمع هو: ولٌل خالن، مصدر هو: لٌل":  خبلل وال فٌه بٌع ال: " تعالى ولوله
 خلة جمع تجعله أٌضا، آخر موضع وله خلٌل، مخالة وال فدٌة، مباٌعة: مجازة: عبٌدة ألبً المرآن مجاز وفً
 .لبلل: والجمع وللة، جبلل؛: والجمع جلة، بمنزلة
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ًَ الِخبلِل وال لالً َدى ... َولَْسُت بَِمْمِل  .(ٔ)"صرْفُت الَهَوى َعْنُهنَّ ِمْن َخْشٌَِه الرَّ
ٌٌْع فٌِِه َوال ِخبلٌل { أي : ال ٌمبل من  لال ابن كثٌر:"  وهو ٌوم المٌامة ، وهو ٌوم } ال بَ

أحد فدٌة بؤن تباع نفسه ، كما لال تعالى : } فَاْلٌَْوَم ال ٌُْإَخذُ ِمْنكُْم فِْدٌَةٌ َوال ِمَن الَِّذٌَن َكفَُروا { 
وال فدٌة ، ولو افتدى بملء  المراد من هذا أنه ٌخبر تعالى أنه ال ٌنفع أحدا بٌع ..[٘ٔ]الحدٌد : 

األرض ذهبا لو وجده ، وال ٌنفعه صدالة أحد وال شفاعة أحد إذا لمً هللا كافرا ، لال هللا تعالى : 
ً َوال ٌُْمبَُل ِمْنَها َعْدٌل َوال تَْنفَعَُها َشَفاَعةٌ َوال هُْم  ٌْبا ً ال تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َش } َواتَّمُوا ٌَْوما

ا َرَزْلنَاكُْم ِمْن لَْبِل أَْن ٖٕٔ{ ]البمرة :  ٌُْنَصُرونَ  [ ، ولال تعالى : } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا أَْنِفمُوا ِممَّ
ٌٌْع فٌِِه َوال ُخلَّةٌ َوال َشَفاَعةٌ َواْلَكافُِروَن هُُم الظَّاِلُموَن { ]البمرة :  ًَ ٌَْوٌم ال بَ  .(ٕ)"[ٌَٕٗ٘ؤْتِ

فٌه شًء وال سبٌل إلى استدران ما فات ال بمعاوضة بٌع  أي: ال ٌنفع لال السعدي:"
وشراء وال بهبة خلٌل وصدٌك، فكل امرئ له شؤن ٌؽنٌه، فلٌمدم العبد لنفسه، ولٌنظر ما لدمه 

 .(ٖ)"لؽد، ولٌتفمد أعماله، وٌحاسب نفسه، لبل الحساب األكبر
الون بها فً الدنٌا، إن هللا تعالى لد علم إن فً الدنٌا بٌوعا وخبلال ٌتخ لال لتادة:"

فلٌنظر رجل من ٌخالل، وعبلم ٌصاحب، فإن كان هلل فلٌداوم، وإن كان لؽٌر هللا فلٌعلم إن كل 
 .(ٗ)"خلة ستصٌر على أهلها عداوة ٌوم المٌامة، إال خلة المتمٌن

 الفوابد:
 وجوب إلام الصبلة وإٌتاء الزكاة واإلكثار من الصدلات التماء عذاب النار. -ٔ
 العلن كصدلة السر وإن كانت األخٌرة أفضل.جواز صدلة  -ٕ
، وهذه األسماء أخذوها بطرٌك (٘)لٌوم المٌامة ؼٌر مشهورةأورد بعض العلماء أسماًء  -ٖ

االشتماق بما ورد منصوصاً، فمد سموه بٌوم الصدر أخذاً من لوله تعالى: )ٌَْوَمبٍِذ ٌَْصُدُر 
ذاً من لوله تعالى: )ٌَْوَم تَؤْتًِ ُكلُّ نَْفٍس [ ، وٌوم الجدال أخٙالنَّاُس أَْشتَاتًا( ]الزلزلة: 

 [ .ٔٔٔتَُجاِدُل َعن نَّْفِسَها( ]النحل: 
ومن األسماء التً ذكروها ؼٌر ما تمدم: ٌوم المآب، ٌوم العرض، ٌوم الخافضة 
الرافعة، ٌوم المصاص، ٌوم الجزاء، ٌوم النفخة، ٌوم الزلزلة، ٌوم الراجفة، ٌوم النالور، 

 ٌوم الصدع، ٌوم البعثرة، ٌوم الندامة، ٌوم الفرار.ٌوم التفرق، 
ومنها أٌضاً: ٌوم تبلى السرابر، ٌوم ال تملن نفساً لنفس شٌباً، ٌوم ٌَُدعُّون إلى 
نار جهنم َدّعا، ٌوم تشخص فٌه األبصار، ٌوم ال ٌنفع الظالمٌن معذرتهم، ٌوم ال 

حدٌثاً، ٌوم ال مرد له من هللا، ٌنطمون، ٌوم ال ٌنفع مال وال بنون، ٌوم ال ٌكتمون هللا 
 ٌوم ال بٌع فٌه وال خبلل، ٌوم ال رٌب فٌه.

ولد ٌضٌؾ إلٌها بعض أهل العلم أسماء أخرى، ولد ٌسمى االسم بما ٌماربه 
وٌماثله، لال المرطبً: " وال ٌمتنع أن تسمى بؤسماء ؼٌر ما ذكر بحسب األحوال الكابنة 

والهوان، والذل، واالفتمار،  لدام، والخزي،فٌه من االزدحام والتضاٌك واختبلؾ األ
ؽار، واالنكسار، وٌوم المٌمات، والمرصاد، إلى ؼٌر ذلن من األسماء" والصَّ
(ٙ). 

ٌمول المرطبً: " وكل ما  السر فً كثرة أسمابه:وأما السر فً كثرة اسمابه، 
السٌؾ عظم شؤنه تعددت صفاته، وكثرت أسماإه، وهذا مهٌع كبلم العرب، أال ترى أن 

                                                             

 .ٕٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٓٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٕٕٗ/2(:ص1ٖٕٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
ٌوم ،   المارعة،  ٌوم الخروج،  ٌوم البعث،  الساعة،  الٌوم اآلخر، ٌوم المٌامةاألسماء المشهورة هً: ) (٘)

،  الوالعة،  ٌوم الحساب،  ٌوم الخلود،  الؽاشٌة،  ٌوم الحسرة،  الطامة الكبرى،  الصاخة،  ٌوم الدٌن،  الفصل
(. ]انظر: المٌامة الكبرى، ٌوم التؽابن، ٌوم التبلق، ٌوم التناد،  الحالة،  ٌوم الجمع،  ٌوم اآلزفة،  ٌوم الوعٌد
 وما بعدها[ ٕٓلؤلشمر:ص

 .ٖٖٕ: التذكرة(ٙ)
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لما عظم عندهم موضعه، وتؤكد نفعه لدٌهم ومولعه، جمعوا له خمسمابة اسم، وله 
 نظابر.

فالمٌامة لما عظم أمرها، وكثرت أهوالها، سماها هللا تعالى فً كتابه بؤسماء 
 .(ٔ)عدٌدة، ووصفها بؤوصاؾ كثٌرة "

 المرآن
ُ ال ِذي َخلََك الس َماَواِت َواَْلَْرَض  َوأَْنَزَل ِمَن الس َماِء َماًء فَؤَْخَرَج بِِه ِمَن الث َمَراِت ِرْزلًا لَكُْم }ّللا 

َر لَكُُم اَْلَْنَهاَر ) َر لَكُُم اْلفُْلَن ِلتَْجِرَي ِفً اْلبَْحِر بِؤَْمِرِه َوَسخ   [ٕٖ({ ]إبراهٌم : َٕٖوَسخ 

 التفسٌر:
العدم، وأنزل المطر من السحاب فؤحٌا به هللا تعالى الذي خلك السموات واألرض وأوجدهما من 

األرض بعد موتها، وأخرج لكم منها أرزالكم، وذلَّل لكم السفن؛ لتسٌر فً البحر بؤمره لمنافعكم، 
 وذلَّل لكم األنهار لسمٌاكم وسمٌا دوابكم وزروعكم وسابر منافعكم.

ُ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض{ ]إلوله تعالى:  هللا تعالى الذي  ، أي:"[ٕٖبراهٌم : }َّللاَّ
 .(ٕ)"خلك السموات واألرض وأوجدهما من العدم

اآلٌة، تذكٌر بآالء هللا، وتنبٌه على لدرته التً فٌها إحسان إلى البشر  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٖ)"لتموم الحجة من جهتٌن

أنزل من السحاب و ، أي:"[ٕٖ}َوأَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"المطر
 .(٘)"السحاب {:َوأَْنَزَل ِمَن السَّماءِ }والسماء فً لوله،  لال ابن عطٌة:" 
ؤخرج بالمطر من ف ، أي:"[ٕٖ}فَؤَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزلًا لَكُْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"أنواع الزروع والثمار رزلاً للعباد ٌؤكلونه

للتبعٌض، فٌكون المراد  {ِمنَ }ٌجوز أن تكون  {،ِمَن الثََّمراتِ }لوله:  عطٌة:"لال ابن  
بعض جنً األشجار، وٌسمط ما كان منها سما أو مجردا للمضرات، وٌجوز أن تكون ِمَن لبٌان 

وهذا ال  -زابدة {ِمنَ }الجنس، كؤنه لال: فؤخرج به رزلا لكم من الثمرات، ولال بعض الناس: 
 .(2)"ه لكونها فً الواجب وٌجوز عند األخفشٌجوز عند سٌبوٌ

َر لَكُُم اْلفُْلَن ِلتَْجِرَي فًِ اْلبَْحِر ِبؤَْمِرِه{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  لكم السفن؛  ، أي:"[ٕٖ}َوَسخَّ
 .(1)"لتسٌر فً البحر بؤمره لمنافعكم

لكم }لتجري فً البحر بؤمره{ فهو الذي ٌسر ، أي: السفن والمراكب لال السعدي:" 
صنعتها وألدركم علٌها، وحفظها على تٌار الماء لتحملكم، وتحمل تجاراتكم، وأمتعتكم إلى بلد 

 .(5)"تمصدونه
 .(ٓٔ)"ٌنطوي تسخٌر البحر وتسخٌر الرٌاح« تسخٌر الفلن»وفً  لال ابن عطٌة:" 
َر لَكُُم اأْلَْنَهاَر{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  وذلَّل لكم األنهار لسمٌاكم وسمٌا  ، أي:"[ٕٖ}َوَسخَّ

 .(ٔٔ)"دوابكم وزروعكم وسابر منافعكم
 .(ٔ)"لتسمً حروثكم وأشجاركم وتشربوا منها لال السعدي:" 

                                                             

 .ٕٗٔالمصدر نفسه: (ٔ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٖٖ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .5ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٖٖ/ٖالمحرر الوجٌز: (٘)
 .5ٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٖٖ/ٖالمحرر الوجٌز: (2)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (5)
 .5ٖٖ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٕ)"فتجري حٌث تشاإون من شرب وسمً وسواهما :أي لال الماسمً:" 
فتفجرها فً كل بلد، وانمٌادها للسمً وسابر « تسخٌر األنهار»وأما  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٖ)"المنافع
ٌمول تعالى ذكره: الذي ٌستحّك علٌكم العبادة وإخبلص الطاعة له، من  لال الطبري:" 

هذه صفته، ال من ال ٌمدر على ضّر وال نفع لنفسه وال لؽٌره من أوثانكم أٌها المشركون 
 .(ٗ)"وآلهتكم
 .(٘)"بكل بلدة لال: {،وسخر لكم األنهار} مجاهد:"عن  
الشمس بمنزلة السالٌة، تجري بالنهار فً السماء فً فلكها، فإذا ؼربت  لال ابن عباس:" 

 .(ٙ)"جرت اللٌل فً فلكها تحت األرض حتً تطلع من مشرلها، وكذلن الممر
 المرآن

ٌِْن  َر لَكُُم الش ْمَس َواْلمََمَر َدابِبَ ٌَْل َوالن َهاَر )}َوَسخ  َر لَكُُم الل   [ٖٖ({ ]إبراهٌم : َٖٖوَسخ 
 التفسٌر:

وذلَّل هللا لكم الشمس والممر ال ٌَْفتُران عن حركتهما؛ لتتحمك المصالح بهما، وذلَّل لكم اللٌل؛ 
 لتسكنوا فٌه وتسترٌحوا، والنهار؛ لتبتؽوا من فضله، وتدّبِروا معاٌشكم.

َر لوله تعالى:  ٌِْن{ ]إبراهٌم : }َوَسخَّ وذلَّل هللا لكم  ، أي:"[ٖٖلَكُُم الشَّْمَس َواْلمََمَر َدابِبَ
 .(2)"الشمس والممر ال ٌَْفتُران عن حركتهما؛ لتتحمك المصالح بهما

 .(1)"أي : ٌسٌران ال ٌمران لٌبل وال نهارا لال ابن كثٌر:" 
ٌتعالبان علٌكم أٌها الناس باللٌل والنهار، لصبلح أنفسكم ومعاشكم  لال الطبري: أي:" 

ٌِْن( فً اختبلفهما علٌكم  .(5)")َدابِبَ
ٌدأبان فً سٌرهما وإنارتهما ودربهما الظلمات وإصبلحهما ما  :أي لال الماسمً:" 

 .(ٓٔ)"ٌصلحان من األرض واألبدان والنبات
 .(ٔٔ)"دءوبهما فً طاعة هللا ولال ابن عباس:" 
ٌَْل َوالنََّهاَر{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  َر لَكُُم اللَّ وذلَّل لكم اللٌل؛ لتسكنوا  ، أي:"[ٖٖ}َوَسخَّ

 .(ٕٔ)"فٌه وتسترٌحوا، والنهار؛ لتبتؽوا من فضله، وتدبِّروا معاٌشكم
ٌختلفان علٌكم باعتماب، إذا ذهب هذا جاء هذا بمنافعكم وصبلح  لال الطبري: أي:" 

 .(ٖٔ)"لكم لتصّرفكم فٌه لمعاشكم، وهذا لكم للسكن تسكنون فٌه، ورحمة منه بكم أسبابكم، فهذا
 .(ٗٔ)"أي ٌتعالبان خلفه، لمعاشكم وسباتكم لال الماسمً:" 
 المرآن

ْنَساَن لََظلُوٌم  ِ اَل تُْحُصوَها إِن  اإْلِ ({ َٖٗكف اٌر )}َوآتَاكُْم ِمْن كُّلِ َما َسؤَْلتُُموهُ َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمَت ّللا 
 [ٖٗ]إبراهٌم : 

                                                                                                                                                                              

 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٙمحاسن التؤوٌل: (ٕ)
 .5ٖٖ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٕٗ/2(:ص1ًٕٕٗٔ حاتم)أخرجه ابن اب (٘)
 .1ٕٕٗ/2(:ص1ٕٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٖٔ/ٙمحاسن التؤوٌل: (ٓٔ)
 .ٗٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٗٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖٔ/ٙمحاسن التؤوٌل: (ٗٔ)
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 التفسٌر:
وأعطاكم من كل ما طلبتموه، وإن تعدُّوا نِعَم هللا علٌكم ال تطٌموا عدها وال إحصاءها وال المٌام 

عها. إن اإلنسان لَكثٌر الظلم لنفسه، كثٌر الجحود لنعم ربه.  بشكرها؛ لكثرتها وتنوُّ
وأعطاكم من كل ما  ، أي:"[َٖٗسؤَْلتُُموهُ{ ]إبراهٌم : }َوآتَاكُْم ِمْن كُّلِ َما لوله تعالى: 
 .(ٔ)"طلبتموه
 .(ٕ)"من كل شًء رؼبتم إلٌه فٌه لال عكرمة:" 
ٌمول : هٌؤ لكم كل ما تحتاجون إلٌه فً جمٌع أحوالكم مما تسؤلونه  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)" ولال بعض السلؾ : من كل ما سؤلتموه وما لم تسؤلوه بحالكم ولالكم.
آتاكم بعض جمٌع ما سؤلتموه، نظرا فً  :للتبعٌض، أى« من» لال الزمخشري:" 
أى: آتاكم من جمٌع ذلن ؼٌر سابلٌه،  ،نفى ومحله النصب على الحال {وما سؤلتموه، }مصالحكم

موصولة، على: وآتاكم من كل ذلن ما احتجتم إلٌه ولم تصلح أحوالكم  {ما}وٌجوز أن تكون 
 .(ٗ)"ومعاٌشكم إال به، فكؤنكم سؤلتموه أو طلبتموه بلسان الحال

 .(٘)بالتنوٌن« من كل»:ولرئ  
ِ اَل تُْحُصوَها{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  وإن تعدُّوا نِعَم هللا  ، أي:"[ٖٗ}َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمَت َّللاَّ

عها  .(ٙ)"علٌكم ال تطٌموا عدها وال إحصاءها وال المٌام بشكرها؛ لكثرتها وتنوُّ
ال تحصروها وال تطٌموا عدها وبلوغ آخرها، هذا إذا أرادوا أن  لال الزمخشري:أي:" 

 .(2)"ٌعدوها على اإلجمال. وأما التفصٌل فبل ٌمدر علٌه وال ٌعلمه إال هللا
ٌخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضبل عن المٌام بشكرها ، كما لال  كثٌر:"لال ابن  

طلك بن حبٌب ، رحمه هللا : إن حك هللا أثمل من أن ٌموم به العباد ، وإن نعم هللا أكثر من أن 
 .(1)"ٌحصٌها العباد ، ولكن أصبحوا توابٌن وامسُوا توابٌن

بؤن جعل السفٌر فٌما بٌنكم  {هللا ال تحصوهاوإن تعدوا نعمت }لوله تعالى:  لال سهل:" 
 .(5)"وبٌنه األعلى والواسطة الكبرى

ًّ وال   وفً صحٌح البخاري : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول : "اللهم ، لن الحمد ؼٌر َمْكِف
موَدع ، وال مستؽنى عنه ربَّنا"
(ٔٓ). 

"ٌخرج البن آدم ٌوم المٌامة ثبلثة  دواوٌن ، دٌوان ،  عن أنس ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : 
فٌه العمل الصالح ، ودٌوان فٌه ذنوبه ، ودٌوان فٌه النعم من هللا تعالى علٌه ، فٌمول هللا ألصؽر 

أحسبَه. لال : فً دٌوان النعم : خذي ثمنن من عمله الصالح ، فتستوعب عمله الصالح  -نعمه 
زتن ما استوفٌت. وتبمى الذنوب والنعم فإذا أراد هللا أن ٌرحم لال : ٌا كله ، ثم تَنَّحى وتمول : وع

 .(ٔٔ)أحسبه لال : ووهبت لن نعمً" -عبدي ، لد ضاعفُت لن حسناتن وتجاوزت عن سٌباتن 

                                                             

 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٕٗ/2(:ص1ٕٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2٘٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .2٘٘/ٕانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2٘٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٕٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .12تفسٌر التستري: (5)
 .( من حدٌث أبً أمامة رضً هللا عنه1٘ٗ٘البخاري برلم )( صحٌح (ٓٔ)
 .( "كشؾ األستار" وفٌه داود بن المحبر وصالح المرى وهما ضعفٌانٖٗٗٗمسند البزار برلم )(ٔٔ)

 ".ؼرٌب ، وسنده ضعٌؾ :"ٕٔ٘/ٗلال ابن كثٌر:
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أن داود ، علٌه السبلم ، لال : ٌارب ، كٌؾ أشكرن وشكري لن نعمة "روي فً األثر :  
شكرتنً ٌا داود ، أي : حٌن اعترفت بالتمصٌر عن أداء شكر  منن علً ؟ فمال هللا تعالى : اآلن

 .(ٔ)"النعم
الحمد هلل الذي ال ٌإدى شكر نعمة من نعمه، إال بنعمة  ": -رحمه هللا -ولال الشافعً

 .(ٕ)"تُوِجب على ُمإدى ماضً نعَمه بؤدابها ، نعمة حادثةَ توجب علٌه شكره بها
 : (ٖ)ولال المابل فً ذلن

 ة منً لَها لُؽَةٌ... تُثْنًِ َعلٌََن بما أولٌََت ِمْن َحسنِ لو كل َجاِرحَ 
 لََكاَن ما َزاَد شُكري إذ َشَكرت به... إلٌَن أبلَػ فً اإلحَسان والمننِ 

ْنَساَن لََظلُوٌم َكفَّاٌر{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  إن اإلنسان لَكثٌر الظلم  ، أي:"[ٖٗ}إِنَّ اإْلِ
 .(ٗ)"لنفسه، كثٌر الجحود لنعم ربه

شدٌد الكفران لها.  {:َكفَّارٌ } ،ٌظلم النعمة بإؼفال شكرها {:لََظلُومٌ } لال الزمخشري:" 
ولٌل ظلوم فً الشدة ٌشكو وٌجزع، كفار فً النعمة ٌجمع وٌمنع. واإلنسان للجنس، فٌتناول 

 .(٘)"اإلخبار بالظلم والكفران من ٌوجدان منه
 [:ٖٗ-ٕٖفوابد اآلٌات]

 إذ معرفة هللا تعالى هً التً تثمر الخشٌة منه تعالى. التعرٌؾ باهلل عز وجل -ٔ
 وجوب عبادة هللا تعالى وبطبلن عبادة ؼٌره. -ٕ
 وصؾ اإلنسان بالظلم والكفر وشدتهما ما لم ٌإمن وٌستمٌم على منهج اإلسبلم. -ٖ
 التذكٌر بالنعم وأن هللا هو رازق اإلنسان: -ٗ

أكبر المستفٌدٌن منها، بل  فاإلنسان ممر بؤنه لم ٌخلك من هذه النعم شٌبا، مع أنه
جعلت ألجله. ؼٌر أن اإلنسان بحكم األلؾ واالعتٌاد تبلد حسه، فٌنسى هللا الخالك. لذلن 

ٌذكره هللا تعالى بهذه النعم التً ال تحصى، ومن أعظمها الماء والهواء. لال تعالى: 
وم }وآتاكم من كل ما سؤلتموه وإن تعدوا نعمت هللا ال تحصوها إن اإلنسان لظل

 [ٖٗ]إبراهٌم:كفار{
الؽفلة عن تدبر آٌات هللا الكونٌة، وآٌات هللا المرآنٌة، أنه من أسباب ضعؾ الدٌن  -ٔ

واالنبهار بمعطٌات الحضارة المادٌة؛ حتى ظنوا أنها من ممدور البشر وحده؛ فصاروا 
مون البشر، وٌضٌفون هذه المعطٌات إلى مجهوده واختراعه وحده، كما لال لارون  ٌُعّظِ

[ وكما ٌمول اإلنسان }َهذَا ِلً{ 21لبُل: }لَاَل إِنََّما أُوتٌِتُهُ َعلَى ِعْلٍم ِعْنِدي{ ]المصص:  من
 [ .5ٗ[ ، }ِإنََّما أُوتٌِتُهُ َعلَى ِعْلٍم{ ]الزمر: ٓ٘]فصلت: 

وٌنظروا فً عظمة من أوجد هذه الكابنات، وأودعها هذه  ولم ٌتفكروا
هُ الممدرةَ على استخراج هذه الخصابص، الخصابص الباهرة، وأوجد البشر وأعطا

ُ َخَلمَكُْم َوَما تَْعَملُوَن{ ]الصافات:  }أََولَْم ٌَْنظُُروا فًِ َملَكُوِت  [ .5ٙواالنتفاع بها: }َوَّللاَّ
ٍء{ ]األعراؾ:  ًْ ُ ِمْن َش ُ الَِّذي َخلََك  [ .1٘ٔالسََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َخلََك َّللاَّ }َّللاَّ

َر لَكُُم السََّماَوا ِت َواأْلَْرَض َوأَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَؤَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزلًا لَكُْم َوَسخَّ
ٌْنِ  َر لَكُُم الشَّْمَس َواْلمََمَر َدابِبَ َر لَكُُم اأْلَْنَهاَر َوَسخَّ  اْلفُْلَن ِلتَْجِرَي فًِ اْلبَْحِر بِؤَْمِرِه َوَسخَّ

َر لَكُمُ  ِ اَل تُْحُصوَها إِنَّ  َوَسخَّ ٌَْل َوالنََّهاَر َوآتَاكُْم ِمْن كُّلِ َما َسؤَْلتُُموهُ َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمَة َّللاَّ اللَّ
ْنَساَن لََظلُوٌم َكفَّاٌر{ ]إبراهٌم:   [ .ٖٗ -ٕٖاإْلِ

 
 

                                                             

 .ٕٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر:(ٔ)
 .1-2الرسالة للشافعً: (ٕ)
 . ٕٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر:(ٖ)
 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2٘٘/ٕالكشاؾ: (٘)
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 المرآن
ً  أَْن نَْعبَُد اَْلَْصنَاَم )}َوإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َرّبِ اْجعَْل َهذَا اْلبَلََد آِمنًا َواْجنُْبنِ  ({ ]إبراهٌم : ًٖ٘ َوبَنِ

ٖ٘] 
 التفسٌر:
« هاَجر»بعد أن أسكن ابنه إسماعٌل وأمه -حٌن لال إبراهٌم داعًٌا ربه  -أٌها الرسول-واذكر 
بلَد أمٍن ٌؤمن كل َمن فٌها، وأبِعدنً وأبنابً عن عبادة « مكة»: رب اجعل -« مكة»وادي 
 األصنام.
-واذكر  ، أي:"[ٖ٘}َوإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َرّبِ اْجعَْل َهذَا اْلبَلََد آِمنًا{ ]إبراهٌم : تعالى:لوله  

وادي « هاَجر»بعد أن أسكن ابنه إسماعٌل وأمه -حٌن لال إبراهٌم داعًٌا ربه  -أٌها الرسول
 .(ٔ)"بلَد أمٍن ٌؤمن كل َمن فٌها« مكة»: رب اجعل -« مكة»

 .(ٕ)دعاء، دعا به إبراهٌم فاستجاب له دعاءه فجعله بلدا آمنا"لال الحسن: " هذا  
أي: }و{ اذكر إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم فً هذه الحالة الجمٌلة، إذ  لال السعدي:" 

لال: }رب اجعل هذا البلد{ أي: الحرم }آمنا{ فاستجاب هللا دعاءه شرعا ولدرا، فحرمه هللا فً 
ا ما هو معلوم، حتى إنه لم ٌرده ظالم بسوء إال لصمه هللا الشرع وٌسر من أسباب حرمته لدر
 .(ٖ)"كما فعل بؤصحاب الفٌل وؼٌرهم

ٌذكر تعالى فً هذا الممام محتجا على مشركً العرب ، بؤن البلد الحرام  لال ابن كثٌر:" 
مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة هللا وحده ال شرٌن له ، وأن إبراهٌم الذي كانت 
عامرة بسببه ، آهلة تبرأ ممن عبد ؼٌر هللا ، وأنه دعا لمكة باألمن فمال : } َرّبِ اْجعَْل َهذَا اْلبَلََد 

ا { ولد استجاب هللا له ، فمال تعالى : } أََولَْم ٌََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا َحَرًما آِمًنا َوٌُتََخطَُّؾ النَّاُس ِمْن آِمنً 
ٌٍْت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَرًكا َوهًُدى 2َٙحْوِلِهْم { ]العنكبوت :  َل بَ [ ، ولال تعالى : } إِنَّ أَوَّ

[ ، ولال فً 52،  5ٌِٙه آٌَاٌت َبٌِّنَاٌت َممَاُم إِْبَراِهٌَم َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن آِمنًا { ]آل عمران : ِلْلعَالَِمٌَن فِ 
 ِ هذه المصة : } َرّبِ اْجَعْل َهذَا اْلبَلََد آِمًنا { فعرفه كؤنه دعا به بعد بنابها ؛ ولهذا لال : } اْلَحْمُد َّلِلَّ

[ ، ومعلوم أن إسماعٌل أكبر من 5ٖإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق { ]إبراهٌم : الَِّذي َوَهَب ِلً َعلَى اْلِكبَِر 
إسحاق بثبلث عشرة سنة ، فؤما حٌن ذهب بإسماعٌل وأمه وهو رضٌع إلى مكان مكة ، فإنه 

 .(ٗ)"[ٕٙٔدعا أٌضا فمال : } َرّبِ اْجعَْل َهذَا بَلًَدا آِمًنا { ]البمرة : 
 .(٘)د أو هذا المكان ذا أمن"لال الزمخشري:" أى: اجعل هذا البل

اجعل هذا الوادَي من الببلِد اآلمنة وكان ذلن أوَل ما لَِدَم علٌه  :لال أبو السعود:" أي  
 .(ٙ)السبلم مكةَ"

اجعل هذا المكان المفر بلدا آمنا، وكان النداء بلفظ )الرب( مضافا  :لال اآللوسً:" أي  
 .(2)لما فً ذلن من التلطؾ بالسإال والنداء بالوصؾ الدال على لبول السابل، وإجابة ضراعته"

لال الطبري: أي: "واذكروا إذ لال إبراهٌم : رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا من الجبابرة وؼٌرهم ،   
ٌه ، ومن عموبة هللا أن تناله ، كما تنال سابر البلدان ، من خسؾ ، وابتفان ، أن ٌسلطوا عل

 .(1)وؼرق ، وؼٌر ذلن من سخط هللا ومثبلته التً تصٌب سابر الببلد"
لال ابن عطٌة:" دعا إبراهٌم علٌه السبلم لذرٌته وؼٌرهم بمكة باألمن ورؼد العٌش،   

الى رؼبة ودعاء، }وآِمناً{: معناه من الجبابرة }واْجعَْل{: لفظه األمر وهو فً حك هللا تع

                                                             

 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٕ/ ٔ ص(: 1ٕٔٔ) حاتم أبً ابن أخرجه(ٕ)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖٔ٘-ٕٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٙٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .1٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٙ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.25ٖ/ٔ( روح المعانً:2)
 .٘ٗ-ٗٗ/ٕالطبري: (  تفسٌر 1)
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والمسلطٌن والعدو المستؤصل والمثبلث التً تحل بالببلد، وكانت مكة وما ٌلٌها حٌن ذلن لفرا 
 .(ٔ)ال ماء فٌه وال نبات، فبارن هللا فٌما حولها كالطابؾ وؼٌره، ونبتت فٌها أنواع الثمرات"

البٌت آمنا فً نفسه من الجبابرة وؼٌرهم أن  لال المراؼً:" وهذا دعاء منه أن ٌكون  
ٌسلّطوا علٌه ، ومن عموبة َّللّا أن تناله كما تنال سابر البلدان من خسؾ وزلزال وؼرق ونحو 
ذلن مما ٌنبا عن سخط َّللّا ومثبلته التً تصٌب سابر الببلد، ولد استجاب َّللّا دعاءه فلم ٌمصده 

لم ٌطل زمن تعدٌه ، بل ٌكون تعدٌا عارضا ثم أحد بسوء إال لصم ظهره ، ومن تعدى علٌه 
 .(ٕ)ٌزول"
االبتداء بطلب نعمة األمن فً هذا الدعاء ٌدل على أنه أعظم أنواع النعم  لال الرازي:" 

الدٌن والدنٌا إال به، وسبل بعض العلماء األمن أفضل أم  والخٌرات وأنه ال ٌتم شًء من مصالح
علٌه أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان، ثم الصحة؟ فمال: األمن أفضل، والدلٌل 

إنها تمبل على الرعً واألكل ولو أنها ربطت فً موضع وربط بالمرب منها ذبب فإنها تمسن 
وذلن ٌدل على أن الضرر الحاصل من الخوؾ أشد من  ،عن العلؾ وال تتناوله إلى أن تموت
 .(ٖ)"الضرر الحاصل من ألم الجسد

 .(ٗ)" والعرب تمول: آَمُن من حمام مكة، ٌضربون المثَل بها فً األمن"لال الواحدي:  
لال أبو حٌان:لوله:" } َهذَا اْلبَلََد{ ، باعتبار ما ٌإول إلٌه سماه بلداً. ووصؾ بلد بآمن ،   

اِضٌٍَة{ ، أي ذات رضا ، أو على  إما على معنى النسب ، أي ذا أمن ، كمولهم : }ِعٌَشٍة رَّ
 .(٘)كان ٌمع فٌه األمن جعله آمناً كمولهم : نهارن صابم ولٌلن لابم"االتساع لما 

لال اللٌث: "كل موضع من األرض عامٍر أو ؼامر مسكوٍن أو خاٍل: بلٌد، والطابفة منه:   
 .(2)، ألنها ال تثار وال تهاج(ٙ)بلدة"
: هو األثر. من ذلن لولهم لِكْرِكَرةِ «البلد»ولال أهل اللؽة: أصُل   

ٌر: بلدة. ألنه إذا البع(1)

 :(5)برن أثرت، لال ذو الرمة
 أُنٌَِخْت فؤلمَْت بلدةً فوَق بلدةٍ      للٌٍل بها األصواُت إال بَُؽاُمها 

 :(ٓٔ)وٌمال لؤلثر: بلد، وجمعه أببلٌد، لال المُطامً
 لٌست تجرح فُّراًرا ظهورهم       وبالنُحوِر كُلوٌم ذاُت أببلٍد 

لاع  ولال ابُن الّرِ
(ٔٔ): 

ًما فاعتاَدها     ِمْن بعِد ما َشِمَل البِلَى أببلَدها   عَرؾ الدٌاَر توهُّ
ٌت الببلُد ألنها مواضُع مواطن الناس وتؤثٌرهم. والبلد: الممبرة، وٌمال: هو نفس المبر،   وإنما سُّمِ

 :(ٕٔ)لال الشاعر 

                                                             

 .5ٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .ٗٓٔ-ٖٓٔ/5ٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 
 .ٕٖٖ/ٔ( البحر المحٌط: ٘)
 .1ٖٓ/ٖ، وانظر: التفسٌر البسٌط: 1ٖٖ/ٔ( تهذٌب اللؽة:ٙ)
/ ٔ، "المستمصى" للزمخشري 55ٔ/ ٔاألمثال" للعسكري ، "جمهرة 12/ ٔ( انظر: مجمع األمثال" للمٌدانً 2)
ٔ /2. 
 .5ٙٗ(الِكرِكرة: بالكسر: رحى زور البعٌر، أو صدر كل ذي خؾ. "الماموس" 1)
 .ٖ٘ٔ/ 2، "المعجم المفصل" ٖٔٗ/ ٔ، "لسان العرب" 1ٖٖ/ ٔ، وتهذٌب اللؽة: ٗٓٓٔ( انظر: دٌوانه: 5)
، وكذا فً 1ٕ٘/ ٔروى: وفً النجوم، كما فً "عمدة الحفاظ"، واللسان: مادة: بلد. ؤٌٕ( انظر: دٌوانه: ٓٔ)

 .ٖٗٔ، وٌنظر: "مفردات ألفاظ المرآن" للراؼب ص 2ٖٕ/ ٕ، و"البصابر" 2ٔٔ/ ٔ"المشوؾ المعلم" 
 مادة: بلد. ٖٔٗ/ ٔ، "لسان العرب" ٖٖ(البٌت فً "دٌوانه" ص ٔٔ)
، ونسبه الواحدي لخفاؾ بن 5ٕٗ/ ٕالمفصل" ، وانظر: "المعجم ٖٖٔ/ ٙ(البٌت ببل نسبة فً "المخصص" ٕٔ)

 .5ٖٓ/ٖعمٌر السلمً، انظر: التفسٌر البسٌط: 
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 كلُّ امرئ تارٌن أحبَّتَه       وُمْسِلٌم وجَهه إلى البلَد
ٌمال: رجٌل بلٌٌد، إذا أثََّر فٌه الجهُل، ثم ٌماُل منه: تبلََّد الرجُل، وهو نمٌُض التجلُّد، ومن هذا 

 :(ٔ)لال
 أال ال تَلُْمهُ الٌوَم أن ٌتبلَّدا      فمد ؼُِلَب المحزوُن أن ٌتجلَّدا 

 :(ٕ)وبلد أٌضا: إذا َضعَُؾ فً العمِل وؼٌره، حتى لٌل فً الجِري، لال الشاعر
 (ٖ)َطلًَما حتى إذا لٌَل سابٌك      تدارَكه أعراُق سوٍء فََبلََّداَجَرى 
نستنتج مما بك بؤن)البلد(: "اسم لكل مكان مسكون سواء كان ذلن مدٌنة كبٌرة، أو مدٌنة  

صؽٌرة؛ كله ٌسمى بلداً؛ ولد سمى هللا سبحانه وتعالى مكة بلداً، كما فً لوله تعالى: }وهذا البلد 
[ ؛ وسماها هللا تعالى لرٌة، كما فً لوله تعالى: }وكؤٌن من لرٌة هً أشد لوة ٖاألمٌن{ ]التٌن: 

 .(ٗ)["ٖٔمن لرٌتن التً أخرجتن أهلكناهم{ ]دمحم: 
 :(٘)ولد اختلفوا فً األمن المسإول فً هذه اآلٌة على وجوه  

 أحدها: أنه سؤله األمن من المحط، ألنه أسكن أهله بواد ؼٌر ذي زرع وال ضرع. 
 .(ٙ)ضعّفه أبو حٌان فمال:" فهً أكثر ببلد هللا لحطاً وجدباً"و  

 الثانً: أنه سؤله األمن من الخسؾ والمسخ.
لال بعض المفسرٌن: أي آمناً َمن فٌه؛ ألن البلد نفسه ال ٌوصؾ باألمن، والخوؾ، الثالث: و
 أرض، وبناء؛ وإنما الذي ٌكون آمناً: أهلُه؛ أما هو فٌكون أْمناً. (2) فـ)البلد(

للت: وهذا ضعٌؾ، والذي ٌنبؽً هو أن ٌبمى على ظاهره، وأن ٌكون البلد نفسه آمناً؛ وإذا أِمَن   
البلد أِمن َمن فٌه وهو أبلػ ؛ ألنه مثبلً لو جاء أحد، وهدم البناء ما كان البناء آمناً، وصار البناء 

ً أهله(؛ ألنه ٌشمل عرض ً أبلػ من أن نفسره بـ)آمنا ة ألن ٌتسلط علٌه من ٌُتلفه؛ فكون البلد آمنا
 .(1)البلد، ومن فٌه؛ ولهذا لال تعالى: } وارزق أهله {؛ ألن البلد ال ٌرزق

الرابع: أنه سؤله األمن من المتل، وهو لول أبو بكر الرازي، واحتج علٌه بؤنه علٌه السبلم سؤله 
وال، ثم سؤله الرزق ثانٌا، ولو كان األمن المطلوب هو األمن من المحط لكان سإال األمن أ

الرزق بعده تكرارا فمال فً هذه اآلٌة: }رب اجعل هاذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات{ ولال 
فً آٌة أخرى: }رب اجعل هاذا البلد امنا{ ثم لال فً آخر المصة: }ربنا إنى أسكنت من ذرٌتى 

 [.2ٌٖر ذى زرع{ إلى لوله: }وارزلهم من الثمرات{ ]إبراهٌم: بواد ؼ
م بحٌاله إلى العرش، وذكر لنا أن    ولد أخرج الطبري عن لتادة لال : "ذكر لنا أن الحرم ُحّرِ

البٌت هبط مع آدم حٌن هبط. لال هللا له : أهبط معن بٌتً ٌطاؾ حوله كما ٌطاؾ حول عرشً، 
حٌن أؼرق هللا لوم  -من المإمنٌن ، حتى إذا كان زمان الطوفان فطاؾ حوله آدم ومن كان بعده 

رفعه وطهره ، ولم تصبه عموبة أهل األرض. فتتبع منه إبراهٌم أثرا ، فبناه على أساس  -نوح 
 .(5)لدٌم كان لبله"

 الخامس: ولٌل: أنه سؤله األمن من الجبابرة.

                                                             

 .ٕٔٓ/ ٕ، وانظر: "المعجم المفصل" 51(البٌت لؤلحوص األنصاري فً "دٌوانه" ص ٔ)
/ ٕ، "المعجم المفصل" 5ٕٓٗ/ ٘و  ٕٖٗ/ ٔ، "لسان العرب" 1ٖٖ/ ٔ(البٌت ببل نسبة فً "تهذٌب اللؽة" ٕ)

ٕٓٔ . 
 .ٖٓٔ-5ٖٓ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٔ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .1ٗ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .ٕٖٖ/ٔ( البحر المحٌط:ٙ)
 ( لال الرازي: لوله تعالى)بَلًَدا آِمنًا( ٌحتمل وجهٌن:2)

 ( أي مرضٌة.2أحدهما: مؤمون فٌه كموله تعالى: }فى عٌشة راضٌة{ )المارعة: 
( أي أهلها وهو مجاز ألن األمن والخوؾ 1ٕون المراد أهل البلد كموله: }واسبل المرٌة{ )ٌوسؾ: والثانً: أن ٌك

 (.1ٗ/ٗال ٌلحمان البلد.)انظر: تفسٌره: 
 . ٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
 .٘ٗ/ٕ(:ص ٕٕٙٓ( تفسٌر الطبري)5)
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فٌه الجبابرة ولتلوا، كعمرو بن لحً الجرهمً وضعّفه أبو حٌان فمال:" فالوالع ٌرده ، إذ لد دخل   
 .(ٔ)، والحجاج بن ٌوسؾ ، والمرامطة ، وؼٌرهم"

واختلؾ العلماء فً مكة هل صارت حرما آمنا بسإال إبراهٌم أم كانت لبله كذلن، على ثبلثة   
 :  (ٕ)أفوال

 السموات واألرض. أحدها: أنه لم ٌزل الحرم آمنا من عموبة هللا وعموبة جبابرة خلمه، منذ خلمت 
أخرج الطبري عن شرٌح الخزاعً أنه لال:" لما افتتحت مكة لتلت خزاعة رجبل من   

هذٌل ، فمام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خطٌبا فمال : " ٌا أٌها الناس ، إن هللا حرم مكة ٌوم خلك السموات 
من باهلل والٌوم اآلخر أن واألض ، فهً حرام بحرمة هللا إلى ٌوم المٌامة ، ال ٌحل المرئ ٌإ

ٌسفن بها دما ، أو ٌعضد بها شجرا. أال وإنها ال تحل ألحد بعدي ولم تحل لً إال هذه الساعة ، 
ؼضبا علً أهلها. أال فهً لد رجعت على حالها باألمس. أال لٌبلػ الشاهد الؽابب ، فمن لال : 

 .(ٖ) لد أحلها لرسوله ولم ٌُِحلَّها لن "إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لد لتل بها! فمولوا : إن هللا
الثانً: أن مكة كانت حبلال لبل دعوة إبراهٌم علٌه السبلم كسابر الببلد، وأن بدعوته صارت 

 حرما آمنا كما صارت المدٌنة بتحرٌم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمنا بعد أن كانت حبلال.
لال: " إن إبراهٌم حرم بٌت هللا وأمنه ، وإنً حرمت  روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه  

 .(ٗ)المدٌنة ما بٌن البتٌها ، عضاهها وصٌدها ، وال تمطع عضاهها"
، ألن األول إخبار بسابك علم هللا فٌها (٘)لال ابن عطٌة:" وال تعارض بٌن الحدٌثٌن  

خبار بتجدٌد إبراهٌم ولضابه، وكون الحرمة مدة آدم وأولات عمارة المطر بإٌمان، والثانً إ
 .(ٙ)لحرمتها وإظهاره ذلن بعد الدثور، وكل ممال من هذٌن اإلخبارٌن حسن فً ممامه"

الثالث: ولٌل: أنها كانت حراما لبل الدعوة بوجه ؼٌر الوجه الذي صارت به حراما بعد الدعوة، 
نً: باألمر على فاألول: ٌمنع هللا تعالى من االصطبلم وبما جعل فً النفوس من التعظٌم، والثا

 .(2)ألسنة الرسل
والراجح: أن هللا جعل مكة حرما آمنا حٌن خلمها وأنشؤها، "كما أخبر النبً صلى هللا   

، بؽٌر تحرٌم منه لها على لسان أحد (1)علٌه وسلم ، " أنه حرمها ٌوم خلك السموات واألرض "
من اآلفات والعموبات ، وعن من أنبٌابه ورسله ، ولكن بمنعه من أرادها بسوء ، وبدفعه عنها 

ساكنٌها ، ما أحل بؽٌرها وؼٌر ساكنٌها من النممات. فلم ٌزل ذلن أمرها حتى بوأها هللا إبراهٌم 
خلٌله ، وأسكن بها أهله هاجر وولده إسماعٌل. فسؤل حٌنبذ إبراهٌم ربه إٌجاب فرض تحرٌمها 

ستنون به فٌها ، إذ كان تعالى على عباده على لسانه ، لٌكون ذلن سنة لمن بعده من خلمه ، ٌ

                                                             

 .ٕٖٖ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .ٔ٘/ٗ.وتفسٌر الرازي: 1ٔٔ-2ٔٔ/ٕالمرطبً:  ، وتفسٌرٔ٘-٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
، وهذا مختصر من حدٌث صحٌح مطول : فرواه أحمد فً المسند : ٗٗ/ٕ(:ص2ٕٕٓ( تفسٌر الطبري)ٖ)

حلبً( ، عن ٌعموب بن إبراهٌم بن سعد ، عن أبٌه ، عن دمحم بن إسحاق ، بهذا اإلسناد  ٕٖص  ٗ)ج  1ٗٗٙٔ
أوربة  1ٕٗ - 1ٕٖ)حلبً( ، و  1٘ - 2٘:  ٗفً سٌرة ابن هشام  -لة مطو -. ورواٌة ابن إسحاق ثابتة أًٌضا 

( ، والبخاري ٖٔص  ٗ)ج  ٗٗٗٙٔ)من الروض األنؾ( . ورواه أًٌضا ، بنحوه ، أحمد :  21ٕ - 22ٕ:  ٕ، 
كلهم من طرٌك اللٌث بن سعد ، عن  1ٖٗ - 1ٖٖ:  ٔ)فتح ( ، ومسلم  5ٖ - ٖ٘:  ٗ، و  22ٔ - 2ٙٔ:  ٔ

عٌد الممبري ، عن أبً شرٌح . ولوله فً الحدٌث : " أو ٌعضد بها شجرا " ، أي ٌمطعه ، ٌمال " سعٌد بن أبً س
عضد الشجر " ، من باب " ضرب " لطعه . ولوله : " ؼضبا على أهلها " : هذا هو الصحٌح الثابت فً رواٌة 

. وهو تصحٌؾ .)تفسٌر ابن إسحاق ، فً المسند ، وسٌرة ابن هشام ، وفً المطبوعة : " عصى على أهلها " 
 (.ٙٗ-٘ٗ/ٕالطبري: 

 .ٖٙٔ:  ٔ، وإسناده صحٌح. ونمله ابن كثٌر 1ٗ/ٕ(:ص5ٕٕٓ( أخرجه الطبري)ٗ)
 ( الحدٌثان اللذان ذكرا فً الوجهٌن األول والثانً.٘)
 .5ٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٔ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الرازي: 2)
 حلبً(. ٕٖص  ٗ)ج  1ٗٗٙٔالمسند :  ، ورواه أحمد فًٗٗ/ٕ(:ص2ٕٕٓ( تفسٌر الطبري)1)
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ذكره لد اتخذه خلٌبل وأخبره أنه جاعله ، للناس إماما ٌمتدى به ، فؤجابه ربه إلى ما سؤله، وألزم 
 .(ٔ)" عباده حٌنبذ فرض تحرٌمه على لسانه

ًَّ أَْن نَْعبَُد اأْلَْصنَاَم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  بنابً وأبِعدنً وأ ، أي:"[ٖ٘}َواْجنُْبِنً َوبَِن
 .(ٕ)"عن عبادة األصنام

أي: اجعلنً وإٌاهم جانبا بعٌدا عن عبادتها واإللمام بها، ثم ذكر الموجب  لال السعدي:" 
 .(ٖ)"لخوفه علٌه وعلى بنٌه بكثرة من افتتن وابتلً بعبادتها

جمع صنم، «: األصنام»و ومعنى ذلن: أبعدنً وبنً من عبادة األصنام، لال الطبري:" 
 :(ٗ)التمثال المصور، كما لال رإبة بن العجاج فً صفة امرأةوالصنم: هو 

 .(٘)"وهنانة كالزون ٌجلى صنمه ... تضحن عن أشنب عذب ملثمه
أراد إبراهٌم بنً صلبه، وكذلن أجٌبت دعوته فٌهم، وأما بالً نسله  لال ابن عطٌة:" 

فعبدوا األصنام، وهذا الدعاء من الخلٌل علٌه السبلم ٌمتضً إفراط خوفه على نفسه ومن حصل 
فً رتبته، فكٌؾ ٌخاؾ أن ٌعبد صنما؟! لكن هذه اآلٌة ٌنبؽً أن ٌمتدى بها فً الخوؾ وطلب 

 .(ٙ)"الخاتمة
ًَّ أَْن نَْعبَُد األْصنَاَم { ٌنبؽً لكل داع أن ٌدعو لنفسه  "لال ابن كثٌر:  ولال : }َواْجنُْبنًِ َوَبنِ

 .(2)"ولوالدٌه ولذرٌته
وفٌه دلٌل على ان عصمة األنبٌاء بتوفٌك  -اجعلنا منها فى جانب :ىأ لال المظهري:" 

هللا تعالى وحفظه إٌاهم ولفظ بنّى ال ٌشتمل األحفاد وإطبللها على ما ٌعم األحفاد فى لوله تعالى 
ٌا بَنًِ إِْسرابٌَِل من لبٌل عموم المجاز فبل ٌشكل بانه لد عبد كثٌر من أوالد  -ٌا َبنًِ آَدَم ... 

 .(1)"علٌه السبلم األصنام إسماعٌل
فاستجاب هللا إلبراهٌم دعوته فً ولده، لال: فلم ٌعبد أحد من ولده صنما  لال مجاهد:" 

بعد دعوته. والصنم: التمثال المصور، ما لم ٌكن صنما فهو وثن، لال: واستجاب هللا له، وجعل 
ه من ٌمٌم الصبلة، وتمبل هذا البلد آمنا، ورزق أهله من الثمرات، وجعله إماما، وجعل من ذرٌت

 .(5)"دعاءه، فؤراه مناسكة، وتاب علٌه
ًَّ أَْن نَْعبَُد  :من ٌؤمن الببلء بعد لول إبراهٌم لال إبراهٌم التٌمً:"  }َواْجنُْبِنً َوبَنِ
 .(ٓٔ)"؟األْصنَاَم{
 .(ٔٔ)بمطع األلؾ وكسر النون« وأجنبنً»ولرأ الجحدري والثمفً  
 الفوابد:

التنوٌه بفضل إبراهٌم؛ ألن لوله تعالى: } وإذ لال { سبك أنها على من فوابد اآلٌة:  
 تمدٌر: واذكر إذ لال؛ ولوال أن هذا أمر ٌستحك التنوٌه، واإلعبلم ما أمر به.

 فضل مكة وشرفها وأنها حرم آمن أي ذو أمن.ومنها:  
 الخوؾ من الشرن لخطره وسإال هللا تعالى الحفظ من ذلن. 

                                                             

 .ٔ٘-ٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 فً ألروى صفة":  وهنانة"  ولوله ،" مرٌمة تصله لم لزٌر للت: " مطلعها له أرجوزة. من لرإبة البٌت(ٗ)

 المجلو بالصنم أروى شبه ولد. ممبلة: وملثمة. الصنم: والزون".  وسدمه همه أروى حب إذا: " وهو لبله البٌت
 .فترة فٌها التً الوهنانة: عبٌدة أبو لال. تنعما العمل عن الكسل: اللسان فً كما والوهنانة. والحسن البهاء فً
 .2ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٔٗ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .ٖٔ٘/ٗتفسٌرابن كثٌر: (2)
 .2ٕٗ/٘تفسٌر المظهري: (1)
 .2ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5ٕٕٗ/2(:ص12ٕٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٔٗ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (ٔٔ)
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لئلنسان عن دعاء هللا مهما كانت مرتبته؛ فبل أحد ٌستؽنً عن الدعاء ومنها: أنه ال ؼنى  
 أبداً؛ لموله تعالى: } رب اجعل... { إلخ.

ومنها: أن للدعاء أثراً فً حصول الممصود سواء كان دفع مكروه، أو جلب محبوب؛  
كان ال حاجة للدعاء: إن »لوال أن للدعاء أثراً لكان الدعاء عبثاً؛ ولول من ٌمول:  ألنه

هللا كتب هذا فهو حاصل، دعوت أو لم أدعُ؛ وإن كان هللا لم ٌكتبه فلن ٌحصل، دعوت 
، فإن جوابنا عن هذا أن نمول: إن هللا لد كتبه بناًء على دعابن؛ فإذا لم تدع «أو لم أدعُ 

ولو  -لن آكل الطعام؛ فإن أراد هللا لً الحٌاة فسوؾ أحٌا »لم ٌحصل، كما أنه لو لال: 
؛ نمول: «ولو مؤلت بطنً إلى حلمومً -إن كان ٌرٌد أن أموت فسوؾ أموت لم آكل؛ و

لكن األكل سبب للحٌاة؛ فإنكار أن ٌكون الدعاء سبباً إنكار أمور بدٌهٌات؛ ألننا نعلم علم 
ر  الٌمٌن فٌما أُخبرنا به، وفٌما شاهدناه، وفٌما جرى علٌنا أن هللا سبحانه وتعالى ٌمّدِ

تعالى لص علٌنا فً المرآن لصصاً كثٌرة فٌها إجابة للدعاء؛ كذلن  األشٌاء بالدعاء؛ فاهلل
ٌجري لئلنسان نفسه أشٌاء ٌدعو هللا بها فٌشاهدها رأي العٌن أنها جاءت نتٌجة لدعابه؛ 

 فإذاً الشرع، والوالع كبلهما ٌبطل دعوى من أنكر تؤثٌر الدعاء.
ذا البٌت؛ ألن جعل البٌت آمناً بمن ٌإم ه -علٌه السبلم-ومن فوابد اآلٌة: رأفة إبراهٌم  

 ٌتضمن اإلرفاق بمن أّمه من الناس.
ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌشمل ذرٌته فً الدعاء؛ ألن الذرٌة الصالحة من آثار  

ًّ أن نعبد األصنام{؛ فالذرٌة صبلحها لها  اإلنسان الصالحة؛ لموله تعالى: }واجنبنً وبن
 شؤن كبٌر بالنسبة لئلنسان.

 المرآن
({ ٖٙ )َرّبِ إِن ُهن  أَْضلَْلَن َكثًٌِرا ِمَن الن اِس فََمْن تَبِعَنًِ فَِإن هُ ِمنًِّ َوَمْن َعَصانًِ فَِإن َن َؼفُوٌر َرِحٌمٌ }

 [ٖٙ]إبراهٌم : 
 التفسٌر:

رّبِ إن األصنام تسبَّبْت فً إبعاد كثٌر من الناس عن طرٌك الحك، فمن التدى بً فً التوحٌد 
 -بفضلن-وسُنَّتً، وَمن خالفنً فٌما دون الشرن، فإنن ؼفور لذنوب المذنبٌن فهو على دٌنً 

 رحٌم بهم، تعفو عمن تشاء منهم.
رّبِ إن األصنام  ، أي:"[ٖٙ}َرّبِ إِنَُّهنَّ أَْضلَْلَن َكثًٌِرا ِمَن النَّاِس{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"تسبَّبْت فً إبعاد كثٌر من الناس عن طرٌك الحك
 .(ٕ)"أي: ضل بهن كثٌر من الناس ل ابن لتٌبة:"لا 
أزلن كثٌرا من الناس عن طرٌك الهدى وسبٌل  ٌمول: ٌا رب إن األصنام لال الطبري:" 

 .(ٖ)"الحك حتى عبدوهن، وكفروا بن
 ضللوا بسببها، ألن األصنام ال تعمل وال تفعل شٌبا، كما تمول لد :أي لال الزجاج:" 

 .(ٗ)"أنا أحببتها واستحسنتها، وافتتنت بها :فتنتنً هذه الدار.، أي
مجاز ألنها جمادات،  {أضللن}اتفك كل الفرق على أن لوله:  لال الفخر الرازي:" 

والجماد ال ٌفعل شٌبا البتة، إال أنه لما حصل اإلضبلل عند عبادتها أضٌؾ إلٌها كما تمول فتنتهم 
 .(٘)"الدنٌا وؼرتهم، أي افتتنوا بها واؼتروا بسببها

 .(ٙ)"األوثان :ٌعنً {،إنهن أضللن كثٌرا من الناس"}عن لتادة، لوله  

                                                             

 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٕؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .1ٔ-2ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٙٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٓٔ/5ٔمفاتٌح الؽٌب: (٘)
 .1ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
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فمن التدى بً فً التوحٌد فهو  ، أي:"[ٖٙ}فََمْن تَبَِعنًِ فَإِنَّهُ ِمنًِّ{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"على دٌنً وسُنَّتً

ٌعنً من تبعنً فً دٌنً واعتمادي فإنه منً، أي جار مجرى  لال الفخر الرازي:" 
 .(ٕ)"بعضً لفرط اختصاصه بً ولربه منً

ٌمول: فمن تبعنً على ما أنا علٌه من اإلٌمان بن وإخبلص العبادة لن  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"وفراق عبادة األوثان، فإنه منً: ٌمول: فإنه مستن بسنتً، وعامل بمثل عملً

وَمن خالفنً فٌما  ، أي:"[ٖٙ}َوَمْن َعَصاِنً فَإِنََّن َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"رحٌم بهم، تعفو عمن تشاء منهم -بفضلن-دون الشرن، فإنن ؼفور لذنوب المذنبٌن 

ٌمول: ومن خالؾ أمري فلم ٌمبل منً ما دعوته إلٌه، وأشرن بن، فإنه  لال الطبري:" 
 .(٘)"الخطابٌن بفضلن، ورحٌم بعبادن تعفو عمن تشاء منهم ؼفور لذنوب المذنبٌن

 فإنن ؼفور رحٌم له إن تاب وإن آمن، ال أنه ٌمول إن من كفر فإن :أي لال الزجاج:" 
فلما تبٌن له أنه عدو هلل تبرأ } هللا ؼفور رحٌم، فإن هللا ال ٌؽفر له، أال ترى لوله فً أبٌه:

 .(ٙ){"منه
 .(2)"ومن عصانً فتاب :معناه"لال السدي:  

 .(1)"ومن عصانً فٌما دون الشرن"مماتل بن حٌان: لال 
احتج أصحابنا بهذه اآلٌة على أن إبراهٌم علٌه السبلم ذكر هذا  لال الفخر الرازي:" 

ومن }الكبلم والؽرض منه الشفاعة فً حك أصحاب الكبابر من أمته، والدلٌل علٌه أن لوله: 
فنمول: أولبن  .صرٌح فً طلب المؽفرة والرحمة ألولبن العصاة {،عصانً فإنن ؼفور رحٌم

 العصاة إما أن ٌكونوا من الكفار أو ال ٌكونوا كذلن، واألول باطل من وجهٌن: 
واجنبنً وبنً }األول: أنه علٌه السبلم بٌن فً ممدمة هذه اآلٌة أنه مبرأ عن الكفار وهو لوله: 

ٌدل بمفهومه على أن من لم ٌتبعه على  {،تبعنً فإنه منًفمن }وأٌضا لوله:  {،أن نعبد األصنام
 دٌنه فإنه لٌس منه وال ٌهتم بإصبلح مهماته. 

والثانً: أن األمة مجمعة على أن الشفاعة فً إسماط عماب الكفر ؼٌر جابزة، ولما بطل هذا 
شفاعة فً العصاة الذٌن ال ٌكونون من  {،ومن عصانً فإنن ؼفور رحٌم}ثبت أن لوله: 

 .(5)"كفارال
اسمعوا إلى لول خلٌل هللا إبراهٌم ال وهللا ما كانوا طعانٌن وال لعانٌن، وكان  لال لتادة:" 

إن تعذبهم فإنهم }ٌمال: إن من أشر عباد هللا كل طعان لعان، لال نبً هللا ابن مرٌم علٌه السبلم 
 .(ٓٔ){"عبادن وإن تؽفر لهم فإنن أنت العزٌز الحكٌم

رب إنهن أضللن }أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تبل لول إبراهٌم "ن عبد هللا بن عمرو بن العاص، ع 
إن تعذبهم }، ولال عٌسى  {كثٌرا من الناس فمن تبعنً فإنه منً ومن عصانً فإنن ؼفور رحٌم

للهم أمتً، فرفع ٌدٌه ثم لال: اللهم أمتً، ا {فإنهم عبادن وإن تؽفر لهم فإنن أنت العزٌز الحكٌم
وبكى، فمال هللا تعالى: ٌا جبرٌل اذهب إلى دمحم، وربن أعلم، فاسؤله ما ٌبكٌه؟ فؤتاه جبربٌل 

                                                             

 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٓٔ/5ٔمفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .1ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٙٔ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٖٔ/٘الكشؾ والبٌان: (2)
 .ٕٖٔ/٘الكشؾ والبٌان: (1)
 .ٕٓٔ/5ٔمفاتٌح الؽٌب: (5)
 .1ٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
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فسؤله، فؤخبره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما لال، لال: فمال هللا: ٌا جبربٌل اذهب إلى دمحم ولل له: إنا 
 .(ٔ)"سنرضٌن فً أمتن وال نسوءن

 الفوابد:
 التوحٌد أولى من عبللة الرحم والنسب.عبللة اإلٌمان و -ٔ
لملب الحً أن ٌخاؾ من الشرن، ال كما ٌمول الجهال: إن الشرن ال ٌمع فً هذه على ا -ٕ

فإذا كان إبراهٌم علٌه السبلم ٌسؤل هللا أن ٌجنبه وٌجنب بنٌه عبادة األصنام، فما ! األمة
 ظنن بؽٌره؟

؛ وما تضمناه من «الرحٌم»، و«رالؽفو»: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: ومن الفوابد -ٖ
 .صفة، وفعل

الذي لم ٌزل ٌؽفر الذنوب وٌتوب عل كل من ٌتوب ففً هو: "  :«الؽفور»فـ -
إن هللا ٌمول ٌابن آدم إنن لو أتٌتنً بمراب األرض خطاٌا ثم لمٌتنً ال »الحدٌث: 

ً ألتٌتن بمرابها مؽفرة ولال تعالى: }إِنَّ َربََّن َواِسُع اْلَمْؽِفَرةِ{  .(ٕ)«تشرن بً شٌبا
ولد فتح هللا األسباب لنٌل مؽفرته بالتوبة، واالستؽفار، واإلٌمان، [، ٕٖ]النجم:

والعمل الصالح، واإلحسان إلى عباد هللا، والعفو عنهم، ولوة الطمع فً فضل هللا، 
 .(ٖ)"وحسن الظن باهلل، وؼٌر ذلن مما جعله هللا ممرباً لمؽفرته

هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة :«الؽفور»لال الخطابً:"
 .(ٗ)فً الكثرة

  .(٘) "ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء" :أي:«الرحٌم»و -
 
 

 المرآن
ٌْتَِن  ٌِْر ِذي َزْرعٍ ِعْنَد َب ٌ تًِ بَِواٍد َؼ اَلَة فَاْجعَْل }َرب نَا إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ذُّرِ ِم َرب نَا ِلٌُِمٌُموا الص  اْلُمَحر 

ٌِْهْم َواْرُزْلُهْم ِمَن الث َمَراِت لَعَل ُهْم ٌَْشكُُروَن )  [9ٖ({ ]إبراهٌم : 9ٖأَْفبَِدةً ِمَن الن اِس تَْهِوي إِلَ
 التفسٌر:

نا إننً فعلت ربنا إنً أسكنت من ذرٌتً بواٍد لٌس فٌه زرع وال ماء بجوار بٌتن المحرم، رب
، وارزلهم  ذلن بؤمرن؛ لكً ٌإدوا الصبلة بحدودها، فاجعل للوب بعض خلمن تَنزع إلٌهم وتحنُّ

 فً هذا المكان من أنواع الثمار؛ لكً ٌشكروا لن على عظٌم نعمن. 
ٌْتِنَ لوله تعالى:  ٌِْر ِذي َزْرعٍ ِعْنَد بَ ٌَِّتً بَِواٍد َؼ ِم{ ]إبراهٌم  }َربََّنا إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ذُّرِ اْلُمَحرَّ
 .(ٙ)"ربنا إنً أسكنت من ذرٌتً بواٍد لٌس فٌه زرع وال ماء بجوار بٌتن المحرم ، أي:"[2ٖ: 

 .(2)"لال: مكة. لم ٌكن بها زرع ٌومبذ {،بواد ؼٌر ذي زرع:"}عن لتادة  
وأنه بٌت طهره هللا من السوء وجعله لبلة وجعله حرمه، اختاره نبً هللا  ولال لتادة:" 

 .(1)"إبراهٌم علٌه السبلم لولده

                                                             

 .1ٔ/2ٔي:أخرجه الطبر (ٔ)
 فً باب الدعوات كتاب( 1ٗ٘/ ٘) سننه فً والترمذي بنحوه،( 2ٗٔ/ ٘) المسند فً أحمد اإلمام أخرجه(ٕ)

 كتاب( ٖٕٓ/ ٕ) والدارمً العمل، فضل باب اآلداب كتاب( ٕ٘٘ٔ/ ٕ) ماجه وابن واالستؽفار، التوبة فضل
 الوجه، هذا من إال النعرفه ؼرٌب حدٌث هذا الترمذي ولال أنس، عن هللا إلى العبد تمرب إذا باب الرلاق
 .(ٕٓٓ/ ٔ) الصحٌحة السلسلة: انظر. طرله بمجموع األلبانً الشٌخ وصححه

 .5ٕٔ، وانظر: أسماء هللا الحسنى:2ٗ ،2ٖ، السعدي:المبٌن الواضح الحك(ٖ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٗ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (٘)
 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٕٓ٘/2(:ص5ٖٕٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٕٓ٘/2(:ص5ٖٕٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
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بَلةَ{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ربنا لكً ٌعبدون وٌمٌموا  ، أي:"[2ٖ}َربَّنَا ِلٌُِمٌُموا الصَّ
 .(ٔ)"الصبلة أسكنتهم بهذا الوادي

وٌمال اكتفى أن ٌكونوا فى ، أسكنتهم إللامة حمّن ال لطلب حظوظهم :أي لال المشٌري:" 
 .(ٕ)"ظبلل عناٌته عن أن ٌكونوا فى ظبلل نعمته

ٌِْهْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  فاجعل للوب  ، أي:"[2ٖ}فَاْجعَْل أَْفبَِدةً ِمَن النَّاِس تَْهِوي إِلَ
 .(ٖ)"بعض خلمن تَنزع إلٌهم وتحنُّ 

 .(ٗ)"ٌعنً: تشتاق إلٌهم السمرلندي:"لال أبو اللٌث  
كالمجبولة  واستجاب هللا، دعاءه فٌهم، وصارت الملوب من كل بر وبحر لال المشٌري:" 

 .(٘)"على محبة تلن النسبة، وأولبن المتصلٌن به، وسكان ذلن البٌت
ٌمول: خذ بملوب الناس إلٌهم، فإنه حٌث ٌهوى الملب ٌذهب الجسد، فلذلن :" لال السدي 

 .(ٙ)"لٌس من مإمن إال وللبه معلك بحب الكعبة
 .(2)"إن إبراهٌم سؤل هللا أن ٌجعل أناسا من الناس ٌهوون سكنى مكة لال ابن عباس:" 
لو إن إبراهٌم علٌه السبلم حٌن دعا لال: اجعل أفبدة الناس تهوي إلٌهم  لال ابن عباس:" 

فجعل ذلن أفبدة  {،بدة من الناسأف} الزدحمت علٌه الٌهود والنصارى. ولكنه خص حٌن لال:
 .(1)"المإمنٌن
وارزلهم فً  ، أي:"[2ٖ}َواْرُزْلُهْم ِمَن الثََّمَراِت لَعَلَُّهْم ٌَْشكُُروَن{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(5)"هذا المكان من أنواع الثمار؛ لكً ٌشكروا لن على عظٌم نعمن
 .(ٓٔ)"رزلتهم لكً ٌشكروا فٌما، الثمراتأطعمهم من  ٌعنً: لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
أول ما اتخذ النساء المنطك من لبل أم إسماعٌل، " عن سعٌد بن جبٌر لال ابن عباس: 

اتخذت منطما لتعفى أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهٌم، وبابنها إسماعٌل وهى ترضعه حتى 

بمكة ٌومبذ أحد، ولٌس بها وضعهما عند البٌت عند دوحة، فوق زمزم فى أعلى المسجد، ولٌس 
منطلما  ماء، فوضعهما هنالن، ووضع عندهما جرابا فٌه تمر وسماء فٌه ماء، ثم لفى إبراهٌم

فتبعته أم إسماعٌل فمالت ٌا إبراهٌم أٌن تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى لٌس فٌه إنس وال شىء 
أمرن بهذا لال نعم. لالت إذا ال فمالت له ذلن مرارا، وجعل ال ٌلتفت إلٌها فمالت له آهلل الذى 

ٌضٌعنا. ثم رجعت، فانطلك إبراهٌم حتى إذا كان عند الثنٌة حٌث ال ٌرونه استمبل بوجهه البٌت، 
حتى  {ربنا إنى أسكنت من ذرٌتى بواد ؼٌر ذى زرع}ثم دعا بهإالء الكلمات ورفع ٌدٌه، فمال 

ن ذلن الماء، حتى إذا نفد ما . وجعلت أم إسماعٌل ترضع إسماعٌل، وتشرب م {ٌشكرون}بلػ 
فى السماء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إلٌه ٌتلوى أو لال ٌتلبط فانطلمت كراهٌة أن 
تنظر إلٌه، فوجدت الصفا ألرب جبل فى األرض ٌلٌها، فمامت علٌه ثم استمبلت الوادى تنظر هل 

طرؾ درعها، ثم سعت  ، فهبطت من، الصفا حتى إذا بلؽت الوادى رفعت ترى أحدا فلم تر أحدا
سعى اإلنسان المجهود، حتى جاوزت الوادى، ثم أتت المروة، فمامت علٌها ونظرت هل ترى 
أحدا، فلم تر أحدا، ففعلت ذلن سبع مرات لال ابن عباس لال النبى ملسو هيلع هللا ىلص: فذلن سعى الناس بٌنهما 

، ثم تسمعت، فسمعت أٌضا، ، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، فمالت صه. ترٌد نفسها

                                                             

 .5ٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٙ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٕ)
 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٕبحر العلوم: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (٘)
 .ٕٕٓ٘/2(:ص5ٕٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٓ٘/2(:ص5ٕٕٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٕٓ٘/2(:ص5ٕٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم)(1)
 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٙٗ/ٕبحر العلوم: (ٓٔ)
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فمالت لد أسمعت، إن كان عندن ؼواث. فإذا هى بالملن، عند موضع زمزم، فبحث بعمبه أو لال 
بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتمول بٌدها هكذا، وجعلت تؽرؾ من الماء فى 

حم هللا أم إسماعٌل لو تركت ما تؽرؾ لال ابن عباس لال النبى ملسو هيلع هللا ىلص: ٌر سمابها، وهو ٌفور بعد
زمزم أو لال لو لم تؽرؾ من الماء لكانت زمزم عٌنا معٌنا ، لال فشربت وأرضعت ولدها، 
فمال لها الملن ال تخافوا الضٌعة، فإن ها هنا بٌت هللا، ٌبنى هذا الؽبلم، وأبوه، وإن هللا ال ٌضٌع 

ل فتؤخذ عن ٌمٌنه وشماله، فكانت أهله. وكان البٌت مرتفعا من األرض كالرابٌة، تؤتٌه السٌو
كذلن، حتى مرت بهم رفمة من جرهم أو أهل بٌت من جرهم ممبلٌن من طرٌك كداء فنزلوا فى 

الطابر لٌدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادى وما فٌه  أسفل مكة، فرأوا طابرا عابفا. فمالوا إن هذا
خبروهم بالماء، فؤلبلوا، لال وأم ماء، فؤرسلوا جرٌا أو جرٌٌن، فإذا هم بالماء، فرجعوا فؤ

إسماعٌل عند الماء فمالوا أتؤذنٌن لنا أن ننزل عندن فمالت نعم، ولكن ال حك لكم فى الماء. لالوا 
نعم. لال ابن عباس لال النبى ملسو هيلع هللا ىلص: فؤلفى ذلن أم إسماعٌل، وهى تحب اإلنس ، فنزلوا وأرسلوا 

كان بها أهل أبٌات منهم، وشب الؽبلم، وتعلم العربٌة منهم،  إلى أهلٌهم، فنزلوا معهم حتى إذا
وأنفسهم وأعجبهم حٌن شب، فلما أدرن زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعٌل، فجاء إبراهٌم، 
بعد ما تزوج إسماعٌل ٌطالع تركته، فلم ٌجد إسماعٌل، فسؤل امرأته عنه فمالت خرج ٌبتؽى لنا. 

الت نحن بشر، نحن فى ضٌك وشدة. فشكت إلٌه. لال فإذا جاء ثم سؤلها عن عٌشهم وهٌبتهم فم
إسماعٌل، كؤنه آنس شٌبا، فمال  زوجن فالربى علٌه السبلم، ولولى له ٌؽٌر عتبة بابه. فلما جاء

هل جاءكم من أحد لالت نعم، جاءنا شٌخ كذا وكذا، فسؤلنا عنن فؤخبرته، وسؤلنى كٌؾ عٌشنا 
ل أوصان بشىء لالت نعم، أمرنى أن ألرأ علٌن السبلم، فؤخبرته أنا فى جهد وشدة. لال فه
ولد أمرنى أن أفارلن الحمى بؤهلن. فطلمها، وتزوج منهم  وٌمول ؼٌر عتبة بابن. لال ذان أبى

أخرى، فلبث عنهم إبراهٌم ما شاء هللا ثم أتاهم بعد، فلم ٌجده، فدخل على امرأته، فسؤلها عنه. 

م وسؤلها عن عٌشهم، وهٌبتهم. فمالت نحن بخٌر وسعة. فمالت خرج ٌبتؽى لنا. لال كٌؾ أنت
وأثنت على هللا. فمال ما طعامكم لالت اللحم. لال فما شرابكم لالت الماء. فمال اللهم بارن لهم فى 
اللحم والماء. لال النبى ملسو هيلع هللا ىلص: ولم ٌكن لهم ٌومبذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فٌه ، لال فهما ال ٌخلو 

ا أحد بؽٌر مكة إال لم ٌوافماه. لال فإذا جاء زوجن فالربى علٌه السبلم، ومرٌه ٌثبت عتبة علٌهم
بابه، فلما جاء إسماعٌل لال هل أتاكم من أحد لالت نعم أتانا شٌخ حسن الهٌبة، وأثنت علٌه، 
فسؤلنى عنن فؤخبرته، فسؤلنى كٌؾ عٌشنا فؤخبرته أنا بخٌر. لال فؤوصان بشىء لالت نعم، هو 

مرأ علٌن السبلم، وٌؤمرن أن تثبت عتبة بابن. لال ذان أبى، وأنت العتبة، أمرنى أن أمسكن. ٌ
ثم لبث عنهم ما شاء هللا، ثم جاء بعد ذلن، وإسماعٌل ٌبرى نببل له تحت دوحة لرٌبا من زمزم، 

 هللا أمرنى نفلما رآه لام إلٌه، فصنعا كما ٌصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم لال ٌا إسماعٌل، إ
بؤمر. لال فاصنع ما أمرن ربن. لال وتعٌننى لال وأعٌنن. لال فإن هللا أمرنى أن أبنى ها هنا 
بٌتا. وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. لال فعند ذلن رفعا المواعد من البٌت، فجعل 

فوضعه له، فمام  إسماعٌل ٌؤتى بالحجارة، وإبراهٌم ٌبنى، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر
ربنا تمبل منا إنن أنت السمٌع :}علٌه وهو ٌبنى، وإسماعٌل ٌناوله الحجارة، وهما ٌموالن 

ربنا تمبل منا إنن أنت السمٌع }لال فجعبل ٌبنٌان حتى ٌدورا حول البٌت، وهما ٌموالن  {،العلٌم
 .(ٔ){"العلٌم

                                                             

 .ٕٔ٘/5(:ص 5ٙٓٙالمسند الجامع) (ٔ)
 2ٖٗ/ٔ( لال: حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السابب. وفً 1ٕٕ٘) ٖٕ٘/ٔأخرجه أحمد والحدٌث 

( لال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن أٌوب، وكثٌر بن كثٌر بن المطلب بن أبً وداعة ، ٌزٌد ٕٖٓ٘)
( لال: حدثنا عبد هللا بن دمحم، ٖٖٗٙ) 2ٕٔ/ٗ( و1ٖٕٙ) 2ٗٔ/ٖ"البخاري" أخرجه أحدهما على اآلخر. و

( ٖٖ٘ٙ) 2٘ٔ/ٗأخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ٌوب، وكثٌر بن كثٌر ، ٌزٌد أحدهما على اآلخر. وفً 
ٌر. لال: حدثنا عبد هللا بن دمحم، حدثنا أبو عامر عبد الملن بن عمرو. لال: حدثنا إبراهٌم بن نافع، عن كثٌر بن كث

لال: أخبرنا دمحم بن عبد األعلى. لال: حدثنا دمحم بن ثور، عن معمر،  1ٖٕٓ"النسابً" فً "الكبرى" أخرجه و



ٕ1ٔ 
 

 الفوابد:
له فً الؽذاء ولذا ٌعدم إن أصر أهمٌة إلام الصبلة وأن من لم ٌرد أن ٌصلً ال حك  -ٔ

 على ترن الصبلة.
مكة نفسها ال ٌدفع الببلء عن أهلها وٌجلب لهم الرزق إال بطاعتهم هلل ورسوله كما أن  -ٕ

ٌْتَِن  ٌِْر ِذي َزْرعٍ ِعْنَد بَ ٌَّتًِ بَِواٍد َؼ لال الخلٌل علٌه السبلم: }َربَّنَا ِإنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ذُّرِ
ِم َربَّنَ ٌِْهْم َواْرُزْلُهْم ِمَن الثََّمَراِت اْلُمَحرَّ بلةَ فَاْجَعْل أَْفبَِدةً ِمَن النَّاِس تَْهِوي إِلَ ا ِلٌُِمٌُموا الصَّ

 .لَعَلَُّهْم ٌَْشكُُروَن{
 بٌان استجابة دعاء إبراهٌم علٌه السبلم فٌما سال ربه تعالى فٌه. -ٖ
ادراً عن نبً كرٌم بل أن التوسل المشروع سبب فً استجابة الدعاء ال سٌما إذا كان ص -ٗ

من أبً األنبٌاء علٌه الصبلة والسبلم فبل شن أن ذلن كان تلمٌاً من هللا تعالى وتعلٌماً منه 
 .ألن كل عمل ٌعمله النبً إنما هو وحً من هللا سبحانه

 المرآن
ِ ِمْن شَ  ٌَْخفَى َعلَى ّللا  ٍء ِفً اَْلَْرِض َواَل فًِ الس َماِء }َرب نَا إِن َن تَْعلَُم َما نُْخِفً َوَما نُْعِلُن َوَما  ًْ

 [9ٖ({ ]إبراهٌم : 9ٖ)
 التفسٌر:

ربنا إنن تعلم كل ما نخفٌه وما نظهره. وما ٌؽٌب عن علم هللا شًء من الكابنات فً األرض وال 
 فً السماء.
ربنا إنن تعلم كل  ، أي:"[1ٖ}َربََّنا إِنََّن تَْعلَُم َما نُْخِفً َوَما نُْعِلُن{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"ما نخفٌه وما نظهره
 .(ٕ)"من أمورنا لال البؽوي:أي: " 

ربنا إنن تعلم ما تخفً للوبنا عند مسؤلتنا ما نسؤلن، وفً ؼٌر ذلن  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖ)"من أحوالنا، وما نعلن من دعابنا، فنجهر به وؼٌر ذلن من أعمالنا

إنن تعلم ما نخفً } ،النداء المكرر دلٌل التضرع واللجؤ إلى هللا تعالى لال الزمخشري:" 
تعلم السر كما تعلم العلن علما ال تفاوت فٌه، ألن ؼٌبا من الؽٌوب ال ٌحتجب عنن.  {،وما نعلن

والمعنى: أنن أعلم بؤحوالنا وما ٌصلحنا وما ٌفسدنا منا، وأنت أرحم بنا وأنصح لنا منا بؤنفسنا 
ولها، فبل حاجة إلى الدعاء والطلب، وإنما ندعون إظهارا للعبودٌة لن، وتخشعا لعظمتن، وتذلبل 

                                                                                                                                                                              

( لال: أخبرنا دمحم 1ٖٕٔعن أٌوب، وكثٌر بن كثٌر بن المطلب بن أبً وداعة ، ٌزٌد أحدهما على اآلخر. وفً )
 ن عمر، عن إبراهٌم بن نافع ، عن كثٌر بن كثٌر.بن عبد هللا بن المبارن. لال: حدثنا أبو عامر ، وعثمان ب

 ثبلثتهم )عطاء بن السابب ، وكثٌر بن كثٌر ، وأٌوب( عن سعٌد بن جبٌر ، فذكره.
( لال: حدثنا إسماعٌل، حدثنا أٌوب. لال: أنببت عن سعٌد بن جبٌر. لال: لال 5ٖٖٓ) ٖٓٙ/ٔأخرجه أحمد و -

موضع زمزم ، فضرب بعمبه ، ففارت عٌنا ، فعجلت اإلنسانة ، ابن عباس: فجاء الملن بها ، حتى انتهى إلى 
 فجعلت تمدح فً شنتها. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: رحم هللا أم إسماعٌل ، لوال أنها عجلت ، لكانت زمزم عٌنا معٌنا.

ثٌر بن كثٌر ، ( لال: لال األنصاري: حدثنا ابن جرٌج ، لال: أما كٖٖٖٙ) 2ٕٔ/ٗوأخرجه البخاري تعلٌما  -
فحدثنً. لال: إنً وعثمان بن أبً سلٌمان جلوس مع سعٌد بن جبٌر. فمال: ما هكذا حدثنً ابن عباس ، ولكنه 
لال: ألبل إبراهٌم بإسماعٌل وأمه ، علٌهم السبلم ، وهً ترضعه ، معها شنة ، لم ٌرفعه ، ثم جاء بها إبراهٌم 

 وبابنها إسماعٌل.
، عن أبٌه ، عن أٌوب ، عن سعٌد بن جبٌر ، عن ابن عباس ، عن أبً بن  رواه وهب بن جرٌر بن حازم -

أن جبرٌل لما ركض زمزم بعمبه ، جعلت أم إسماعٌل تجمع البطحاء ، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: رحم هللا هاجر ،  كعب؛
 أم إسماعٌل ، لو تركتها لكانت عٌنا معٌنا. مختصر.

ٌه ، عن أٌوب ، عن عبد هللا بن سعٌد بن جبٌر ، عن أبٌه ، عن ابن عباس ورواه أٌضا وهب بن جرٌر ، عن أب
 ٌرحم هللا أم إسماعٌل ، لوال أنها عجلت ، لكان زمزم عٌنا معٌنا. مختصر. ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، لال:

 (.52، برلم )وسلؾ فً مسند أبً بن كعب  لٌس فٌه )أبً بن كعب( ، وزاد فٌه: عبد هللا بن سعٌد بن جبٌر.
 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .2ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
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لعزتن، وافتمارا إلى ما عندن، واستعجاال لنٌل أٌادٌن، وولها إلى رحمتن، وكما ٌتملك العبد بٌن 
ٌدي سٌده، ورؼبة فً إصابة معروفه، مع توفر السٌد على حسن الملكة. وعن بعضهم: أنه رفع 
ا حاجته إلى كرٌم فؤبطؤ علٌه النجح، فؤراد أن ٌذكره فمال: مثلن ال ٌذكر استمصارا وال توهم
للؽفلة عن حوابج السابلٌن، ولكن ذا الحاجة ال تدعه حاجته أن ال ٌتكلم فٌها. ولٌل: ما نخفى من 
الوجد لما ولع بٌننا من الفرلة، وما نعلن من البكاء والدعاء. ولٌل: ما نخفى من كآبة االفتراق، 

؟ لال: إلى هللا ٌرٌد ما جرى بٌنه وبٌن هاجر حٌن لالت له عند الوداع: إلى من تكلنا وما نعلن:
 .(ٔ)"أكلكم. لالت: آهلل أمرن بهذا؟ لال: نعم. لالت: إذن ال نخشى، تركتنا إلى كاؾ

من حب  {،ربنا إنن تعلم ما نخفً"}عن ابن عباس رضً هللا عنهما فً لوله:  وروي 
 .(ٕ)"لال: وما نظهر من الجفاء لهما {،وما نعلن} ،إسماعٌل وأمه
 {،َربَّنا إِنََّن تَْعلَُم ما نُْخِفً َوما نُْعِلنُ }علٌه السبلم بموله:  ممصد إبراهٌم لال ابن عطٌة:" 

التنبٌه على اختصاره فً الدعاء، وتفوٌضه إلى ما علم هللا من رؼاببه وحرصه على هداٌة بنٌه 
 .(ٖ)"والرفك بهم وؼٌر ذلن

ٍء فًِ اأْلَْرِض َوالَ لوله تعالى:  ًْ ِ ِمْن َش ، [1ٖفًِ السََّماِء{ ]إبراهٌم :  }َوَما ٌَْخفَى َعلَى َّللاَّ
 .(ٗ)"وما ٌؽٌب عن علم هللا شًء من الكابنات فً األرض وال فً السماء أي:"

وما ٌخفى علٌن ٌا ربنا من شًء ٌكون فً األرض وال فً السماء،  لال الطبري: أي:" 
 .(٘)"ألن ذلن كله ظاهر لن متجل باد، ألنن مدبره وخالمه، فكٌؾ ٌخفى علٌن

من كبلم هللا عز وجل تصدٌما إلبراهٌم علٌه السبلم، كموله  الزمخشري: هذا "لال  
وما ٌخفى على هللا الذي هو عالم  أو من كبلم إبراهٌم، ٌعنى: ،[ٖٗ}َوَكذَِلَن ٌَْفعَلُون{ ]النمل : 

 .(ٙ)"شًء ما لبلستؽراق، كؤنه لٌل: وما ٌخفى علٌه« ومن»الؽٌب من شًء فً كل مكان. 
 الفوابد:

 .التوسل إلٌه تعالى بذاته وأسمابه وصفاته -ٔ
الذي تنكشؾ له جمٌع المعلومات من الواجبات والجابزات  (2)من صفاته تعالى: العلم -ٕ

 والمستحٌبلت فٌعلمها على ما هً علٌه من الحاالت؛ وتستوي عنده الجلٌات والخفٌات،
ٍء َعِلًٌما{  لموله تعالى: - ًْ ُ بِكُّلِ َش  .[ٕٙ/ الفتح:ٓٗ]األحزاب : } َوَكاَن َّللاَّ
 .[ٗٔ}أاََل ٌَْعلَُم َمْن َخلََك َوهَُو اللَِّطٌُؾ اْلَخبٌُِر{ ]الملن :  -
ٍء فًِ اأْلَْرِض َواَل فًِ السَّمَ  - ًْ ِ ِمْن َش اِء{ }َربَّنَا إِنََّن تَْعلَُم َما نُْخِفً َوَما نُْعِلُن َوَما ٌَْخَفى َعلَى َّللاَّ

 [.1ٖ]إبراهٌم : 
 المرآن
ِ ال ِذي َوَهَب ِلً َعلَى اْلِكبَِر إِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق إِن  َربًِّ لََسِمٌُع الدَُّعاِء )} ({ ]إبراهٌم 4ٖاْلَحْمُد َّلِل 
 :ٖ4] 

 التفسٌر:
ٌُثْنً إبراهٌم على هللا تعالى، فٌمول: الحمد هلل الذي رزلنً على ِكبَر سنً ولديَّ إسماعٌل 

من الصالحٌن، إن ربً لسمٌع الدعاء ممن دعاه، ولد دعوته  وإسحاق بعد دعابً أن ٌهب لً
 ولم ٌخٌِّب رجابً.

ِ الَِّذي َوَهَب ِلً َعلَى اْلِكَبِر إِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ، [5ٖ}اْلَحْمُد َّلِلَّ
 .(ٔ)"الحمد هلل الذي رزلنً على كبر سنً وشٌخوختً إسماعٌل وإسحاق أي:"

                                                             

 .ٓٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٕٓ٘/2(:ص5ٕٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔٙ٘-ٓٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .انكثساؾ صفة وهذه(2)
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ٌمول: الحمد هلل الذي رزلنً على كبر من السن ولدا إسماعٌل  الطبري:"لال  
 .(ٕ)"وإسحاق
وإنما ذكر حال الكبر ألن المنة بهبة الولد فٌها أعظم، من حٌث أنها  لال الزمخشري:" 

حال ولوع الٌؤس من الوالدة. والظفر بالحاجة على عمب الٌؤس من أجل النعم وأحبلها فً نفس 
 .(ٖ)"والدة فً تلن السن العالٌة كانت آٌة إلبراهٌمالظافر، وألن ال

َعاِء{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  مجٌٌب لدعاء من لإن ربً  ، أي:"[5ٖ}إِنَّ َربًِّ لََسِمٌُع الدُّ
 .(ٗ)"دعاه

اجعل هذا البلد آمنا :}ٌمول: إن ربً لسمٌع دعابً الذي أدعوه به، ولولً  لال الطبري:" 
وؼٌر ذلن من دعابً ودعاء ؼٌري، وجمٌع ما نطك به ناطك  {،األصنامواجنبنً وبنً أن نعبد 
 .(٘)"ال ٌخفى علٌه منه شًء

 .(ٙ)"أي : إنه لٌستجٌب لمن دعاه ، ولد استجاب لً فٌما سؤلته من الولد لال ابن كثٌر:" 
كان لد دعا ربه وسؤله الولد، فمال: رب هب لً من الصالحٌن، فشكر  لال الزمخشري:" 

هلل ما أكرمه به من إجابته فإن للت: هللا تعالى ٌسمع كل دعاء، أجابه أو لم ٌجبه. للت: هو من 
« ٕ»لولن: سمع الملن كبلم فبلن إذا اعتد به ولبله. ومنه: سمع هللا لمن حمده. وفً الحدٌث 

  .(1)«(2)ذنه لنبً ٌتؽنى بالمرآنما أذن هللا لشًء كإ»
 فإن للت: ما هذه اإلضافة إضافة السمٌع إلى الدعاء؟ 

 .(5)"لسمٌع الدعاء:للت: إضافة الصفة إلى مفعولها، وأصله 
ولد إسماعٌل إلبراهٌم وهو ابن تسع وتسعٌن سنة، وولد إسحاق وهو "لال ابن عباس:  

 .(ٓٔ)"ابن مابة واثنتً عشرة سنة
 .(ٔٔ)"بشر إبراهٌم بعد سبع عشرة ومبة سنة: "جبٌر سعٌد بنولال  

 {،الحمد هلل الذي وهب لً على الكبر إسماعٌل وإسحاق"}ابن عباس فً لوله: وعن  
 .(ٕٔ)"لال: هذا بعد ذان بحٌن

ما ٌسرنً بنصٌبً من دعوة نوح وإبراهٌم للمإمنٌن "عن الشعبً رضً هللا عنه لال:  
 .(ٖٔ)"والمإمنات حمر النعم

 المرآن
ٌ ِتً َرب نَا َوتَمَب ْل ُدَعاِء ) اَلِة َوِمْن ذُّرِ  [ٓٗ({ ]إبراهٌم : ٓٗ}َرّبِ اْجعَْلنًِ ُمِمٌَم الص 

 التفسٌر:
رب اجعلنً مداوًما على أداء الصبلة على أتم وجوهها، واجعل من ذرٌتً َمن ٌحافظ علٌها، 

 ربنا واستجب دعابً وتمبَّل عبادتً.

                                                                                                                                                                              

 .5ٖ/ٕصفوة التفاسٌر:(ٔ)
 .2ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٖ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .الخ...  ٌتؽنى لمن كاذنه: الصحاح فً «بالمرآن ٌتؽنى لنبً كاذنه» لوله(2)
 .«لنبى حسن الصوت ٌتؽنى بالمرآن ٌجهر بهما أذن هللا لشىء ما أذن » الحدٌث (1)

، رلم 1ٓٔ/ٕ( ، والنسابى )2ٖٗٔ، رلم 2٘/ٕ( ، وأبو داود )25ٕ، رلم ٘ٗ٘/ٔ( ، ومسلم )2ٓٗٗرلم 
 .(2ٕ٘، رلم ٖٓ/ٖ( ، وابن حبان )2ٔٓٔ
 .ٔٙ٘/ٕالكشاؾ: (5)
 .2ٖ٘/ٗتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .2ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٕٓ٘/2:ص(52ٕٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٕٓ٘/2(:ص51ٕٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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بَلِة{ ]إبراهٌم : }َرّبِ اْجعَلْ لوله تعالى:  رب اجعلنً مداوًما على  ، أي:"[ٓٗنًِ ُمِمٌَم الصَّ
 .(ٔ)"أداء الصبلة على أتم وجوهها

ٌمول: رب اجعلنً مإدٌا ما ألزمتنً من فرٌضتن التً فرضتها علً من  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"الصبلة
 .(ٖ)"أي : محافظا علٌها ممٌما لحدودها  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)"ٌعنً: ممن ٌمٌم الصبلة بحدودها وأركانها، وٌحافظ علٌها السمعانً:"لال  
ٌَّتًِ{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ى رب واجعل من ذرٌتً َمن ٌحافظ عل ، أي:"[ٓٗ}َوِمْن ذُّرِ
 .(٘)الصبلة"
واجعل من ذّرٌتّى من ٌمٌم  لال أبو عبٌدة والزجاج وانب أبً زمنٌن : معناه :" 
 .(ٙ)"الصبلة
 .(2)الصبلة" أي : واجعلهم كذلن ممٌمٌن لال ابن كثٌر:" 
 .(1)"واجعل أٌضا من ذرٌتً ممٌمً الصبلة لن لال الطبري:أي: " 
ألنه علم بإعبلم هللا أنه ٌكون فً ذرٌته كفار،  ،وبعض ذرٌتىلال الزمخشري:أي: " 
 .(5)"[ٕٗٔ}اَل ٌََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمٌن{ ]البمرة :  :وذلن لوله
ربنا واستجب دعابً وتمبَّل  ، أي:"[ٓٗ}َربََّنا َوتََمبَّْل ُدَعاِء{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"عبادتً
 .(ٔٔ)"أي: واستجب دعابً لال السمعانً:" 
 .(ٕٔ)"عبادتً لال الزمخشري: اي:" 
 .(ٖٔ)" أي : فٌما سؤلتن فٌه كله لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ) "ٌمول: ربنا وتمبل عملً الذي أعمله لن وعبادتً إٌان لال الطبري:" 

 .(٘ٔ)"ربنا واستجب دعابً فً إلامة الصبلة لنفسه ولذرٌته :ٌمول لال مماتل:" 
 :[ٓٗ-5ٖفوابد اآلٌتٌن:]

 وجوب حمد هللا وشكره على ما ٌنعم به على عبده. -ٔ
}َرّبِ ، لال تعالى:فعله الجمهور على أن العبد له لدرة حمٌمة وهو فاعل حمٌمة وهللا خالك -ٕ

ٌَّتًِ بَلةِ َوِمْن ذُّرِ  {.اْجعَْلنًِ ُمِمٌَم الصَّ
والمحافظة علٌها، وبٌن المرآن الكرٌم أن  ة الصبلةالدٌن اإلسبلمً بإلاماهتمام  -ٖ

مشروعٌتها كانت على األمم السابمة، ففً دعاء إبراهٌم علٌه السبلم: }َرّبِ اْجعَْلنًِ ُمِمٌَم 
ٌَّتًِ َربََّنا َوتَمَبَّْل ُدَعاء{ الصَّبلَةِ َوِمن  .[ٓٗ]إبراهٌم:ذُّرِ

                                                             

 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 2ٖٖ/ٕ، وتفسٌر ابن أبً زمنٌن:٘ٙٔ/ٖ، ومعانً المرآن:ٕٖٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٙ)
 .ٗٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٔٙ٘/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٕٙ٘-ٔٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٗٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .1ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٓٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
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وامتدح هللا إسماعٌل علٌه السبلم إللامته لها وأمره ألهله بها، لال تعالى: }َوَكاَن 
َكاةِ َوَكاَن ِعنَد َربِِّه َمْرِضٌاا{ بلَِة َوالزَّ  [٘٘]مرٌم:ٌَؤُْمُر أَْهلَهُ بِالصَّ

 المرآن
 [ٔٗ({ ]إبراهٌم : َٔٗواِلَدي  َوِلْلُمْإِمنٌَِن ٌَْوَم ٌَمُوُم اْلِحَساُب )}َرب نَا اْؼِفْر ِلً َولِ 

 التفسٌر:
، )وهذا لبل أن ٌتبٌَّن له أن والده  ربنا اؼفر لً ما ولع منً مما ال ٌسلم منه البشر واؼفر لوالديَّ

 عدو هلل( واؼفر للمإمنٌن جمٌعًا ٌوم ٌموم الناس للحساب والجزاء.
ربنا اؼفر لى ما فرط منى من  ،أي:"[ٔٗ}َربَّنَا اْؼِفْر ِلً{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"الذنوب
{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:   .(ٕ)"ألبوىواؼفر  ،أي:"[ٔٗ}َوِلَواِلَديَّ
 .(ٖ)"أبوٌه :ٌعنى لال مماتل:" 
وهذا دعاء من إبراهٌم صلوات هللا علٌه لوالدٌه بالمؽفرة، واستؽفار منه  لال الطبري:" 

ٌَّاهُ فَلَمَّ  ا لهما. ولد أخبر هللا عز ذكره أنه لم ٌكن }اْستِْؽَفاُر إِْبَراِهٌَم أِلَبٌِِه إِالَّ َعْن َمْوِعَدةٍ َوَعَدَها إِ
أَ ِمْنهُ إِنَّ  ِ تَبَرَّ اهٌ َحِلٌٌم{ ]التوبة :  تَبٌَََّن لَهُ أَنَّهُ َعُدوٌّ َّلِلَّ  .(ٗ)" [ٗٔٔإِْبَراِهٌَم أَلَوَّ

، هذا لبل أن ٌتبٌن إلبراهٌم أن أباه عدو هلل، فلما تبٌن له ذلن تبرأ منه لال الزجاج:" 
 به إسماعٌل :، ٌعنً«ولولدي»:ولٌل أٌضا  ،«آدم وحواء»إنه ٌعنً بوالدٌه هنا  :ولٌل

 .(٘)"ألنها خبلؾ ما علٌه أهل األمصار من أهل المراءات ،وإسحاق، وهذه المراءة لٌست بشًء
 .(ٙ)"كان هذا لبل أن ٌتبرأ من أبٌه لما تبٌن له عداوته هلل ، عز وجل لال ابن كثٌر:" 
وفً تفسٌر الدمٌاطً: أن لوله: }ولوالدي{ أي: لولدي، لال ابن فارس:  لال السمعانً:" 

 .(2)"وٌجوز هذا فً اللؽة، وهو أن ٌذكر الوالد بمعنى المولود، كما ٌمال: ماء دافك أي: مدفوق

 فإن لٌل: كٌؾ استؽفر لوالدٌه وهما ؼٌر مإمنٌن؟  لال البؽوي:" 
 لٌل: لد لٌل إن أمه أسلمت.

 ما وتابا .ولٌل: أراد إن أسل
ولٌل: لال ذلن لبل أن ٌتبٌن له أمر أبٌه، ولد بٌن هللا تعالى عذر خلٌله ملسو هيلع هللا ىلص فً استؽفاره 

 .(1)"ألبٌه فً سورة التوبة
 فإن للت: كٌؾ جاز له أن ٌستؽفر ألبوٌه وكانا كافرٌن؟  لال الزمخشري:"

بشرط اإلسبلم. وٌؤباه لوله إال لول . ولٌل: أراد بوالدٌه آدم وحواء. ولٌل: (5) ....للت:
إبراهٌم ألبٌه ألستؽفرن لن ألنه لو شرط اإلسبلم لكان استؽفارا صحٌحا ال ممال فٌه، فكٌؾ 

 .(ٓٔ)"ٌستثنى االستؽفار الصحٌح من جملة ما ٌإتسى فٌه بإبراهٌم
 أباه. :، على اإلفراد، ٌعنى«ولوالدي» ولرأ سعٌد بن جبٌر:«. وألبوى»لراءة أبى:  
إسماعٌل وإسحاق. ولرئ:  :، ٌعنى«ولولدى»رأ الحسن بن على رضى هللا عنهما: ول

                                                             

 .ٕٙٔ/ٖٔتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٖٔتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .5ٓٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .٘ٙٔ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٗٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .1ٖ٘/ٗتفسٌر البؽوي: (1)
 على :ٌعنى، «ال بالتولٌؾال ٌعلم امتناع جوازه إ هو من مجوزات العمل»هنا ذكر مذهبه اإلعتزالً، فمال: (5)

 ٌدرن حتى الشرع لبل حكم ال أن السنة أهل ومذهب شرع، بدون الحكم ٌدرن لد العمل أن المعتزلة مذهب
 .فافهم بدونه،
 .ٕٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
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الولد، كالعدم والعدم. ولٌل: جمع ولد، كؤسد فً  :بمعنى« الولد»، بضم الواو. و«لولدي»
 .(ٔ)أسد

للمإمنٌن بن ممن تبعنً على واؼفر  ،أي:"[ٔٗ}َوِلْلُمْإِمِنٌَن{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"أنا علٌه، فؤطاعن فى أمرن ونهٌنالدٌن الذي 
 .(ٖ)"أي : كلهم لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: وللمإمنٌن بن ممن تبعنً على الدٌن الذي أنا علٌه، فؤطاعن فً  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"أمرن ونهٌن
ٌوم تحاسب عبادن فتجازٌهم  ،أي:"[ٔٗ}ٌَْوَم ٌَمُوُم اْلِحَساُب{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(٘)"بؤعمالهم إن خٌرا فخٌر، وإن شرا فشر
أي : ٌوم تحاسب عبادن فتجزٌهم بؤعمالهم ، إن خٌرا فخٌر ، وإن شرا  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)" فشر

ٌعنً: ٌموم الناس للحساب، فاكتفى بذكر الحساب من ذكر الناس، إذ كان  لال الطبري:" 
 .(2)"مفهوما معناه
 .(1)"ٌوم المٌامة :ٌعنً الزجاج:" لال 

لٌام المابم على :ٌثبت، وهو مستعار من  :أى {،ٌوم ٌموم الحساب} لال الزمخشري:"
الرجل، والدلٌل علٌه لولهم: لامت الحرب على سالها. ونحوه لولهم: ترجلت الشمس: إذا 

أهله إسنادا  لٌام« الحساب»أشرلت وثبت ضوإها، كؤنها لامت على رجل. وٌجوز أن ٌسند إلى 
 .(5)"«وسبل المرٌة»مجازٌا، أو ٌكون مثل 
لد استجاب هللا له فٌما سؤل، فلم ٌعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته،  لال مجاهد:"

وجعل البلد آمنا، ورزق أهله من الثمرات. وجعله إماما، وجعل فً ذرٌته من ٌمٌم الصبلة، 

 .(ٓٔ)"وأراه مناسكه، وتاب علٌه
كانت الطابؾ من أرض فلسطٌن، فلما لال " هللا عنهما أنه لال:عن ابن عباس رضى 

 .(ٔٔ)"إبراهٌم ربنا إنً أسكنت اآلٌة، رفعها هللا فوضعها حٌث وضعها رزلا للحرم
 الفوابد:
 مشروعٌة االستؽفار للنفس وللمإمنٌن والمإمنات.من فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٔ
 :انتفاع األموات بعمل األحٌاءومنها:  -ٕ

األموات ٌنتفعون بدعاء األحٌاء لهم بالمؽفرة والرحمة ورفع الدرجات فإن 
وتكفٌر السٌبات، وكذلن ٌنتفعون بصدلات األحٌاء عنهم، فإذا تصدق الولد عن والدٌه أو 
عن أحد من ألاربه؛ بل لو تصدق أجنبً عنه انتفع بذلن، وهذا من فضل هللا سبحانه 

لمسلمٌن سببا فً وصول الثواب واألجر وتعالى على عباده أن جعل لمن ٌموت من ا
لهم؛ ألنهم ٌنتفعون به فً زٌادة األجور ورفع الدرجات وفً النجاة من العذاب، ولد 
شرع هللا الدعاء لؤلموات وجوبا واستحبابا، فشرع الدعاء للمٌت وجوبا بالصبلة علٌه 

ند زٌارة بعد موته، فالصبلة على المٌت فرض كفاٌة، وكذلن ُشرع الدعاء لؤلموات ع
                                                             

 .ٗٔ٘/ٗ، وتفسٌر ابن كثٌر:ٕٙ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٖٔتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .ٗٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٖٔتفسٌر المراؼً: (٘)
 .ٗٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .٘ٙٔ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٕٙ٘/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٕٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)



ٕ12 
 

المبور وعند دفن المٌت، هذه كلها مواضع شرع هللا فٌها الدعاء ألموات المسلمٌن، 
والدعاء واالستؽفار للمإمنٌن والمإمنات مشروع، لؤلحٌاء واألموات، لال تعالى: 

نَا اْؼِفْر ِلً َربَّ }[، وفً دعاء األنبٌاء: 5ٔ]دمحم:  {َواْستَْؽِفْر ِلذَْنبَِن َوِلْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمَناتِ }
[ هذا دعاُء إبراهٌم، ونوح لال: ٔٗ]إبراهٌم:  {َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْإِمنٌَِن ٌَْوَم ٌَمُوُم اْلِحَسابُ 

ًَ ُمْإِمنَاً َوِلْلُمْإِمِنٌَن َواْلُمْإِمنَاتِ } ٌْتِ  [.1ٕ]نوح:  {َرّبِ اْؼِفْر ِلً َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَ
 -رضً هللا عنه  -ثبت فً الصحٌح أن سعد بن عبادة وكذلن الصدلة، فمد 

توفٌت أمه وهو ؼابب عنها، فمال: ٌا رسول هللا إن أمً توفٌت وأنا ؼابب عنها، أٌنفعها 
شًء إْن تصدلت به عنها؟ لال: نعم، لال: فإنً أشهدن أنَّ حابطً اْلِمْخَراَؾ صدلةٌ 

 .(ٕ()ٔ)"علٌها
 {.ٌَْوَم ٌَمُوُم اْلِحَسابُ لموله تعالى:}، تمرٌر عمٌدة البعث والحساب والجزاء -ٖ
 المرآن

ُرهُْم ِلٌَْوٍم تَْشَخُص فٌِِه اَْلَْبَصارُ  ا ٌَْعَمُل الظ اِلُموَن إِن َما ٌَُإّخِ َ َؼافاًِل َعم  ({ ٕٗ) }َواَل تَْحَسبَن  ّللا 
 [ٕٗ]إبراهٌم : 
 التفسٌر:

الظالمون: من التكذٌب بن وبؽٌرن من أن هللا ؼافل عما ٌعمله  -أٌها الرسول-وال تحسبن 
ُر عمابهم لٌوم شدٌد ترتفع فٌه  الرسل، وإٌذاء المإمنٌن وؼٌر ذلن من المعاصً، إنما ٌإّخِ

 عٌونهم وال تَْؽَمض؛ ِمن هول ما تراه.
ا ٌَْعَمُل الظَّاِلُموَن{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  َ َؼافِبًل َعمَّ ال و ، أي:"[ٕٗ}َواَل تَْحَسبَنَّ َّللاَّ
أن هللا ؼافل عما ٌعمله الظالمون: من التكذٌب بن وبؽٌرن من الرسل،  -أٌها الرسول-تحسبن 

 .(ٖ)"وإٌذاء المإمنٌن وؼٌر ذلن من المعاصً

ساهٌا  {ؼافبل}ٌا دمحم  {وال تحسبن هللا}ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص:  لال الطبري:" 
لومن، بل هو عالم بهم وبؤعمالهم محصٌا علٌهم، لٌجزٌهم  هإالء المشركون من عما ٌعملْ }

 .(ٗ)"جزاءهم فً الحٌن الذي لد سبك فً علمه أن ٌجزٌهم فٌه
 .(٘)"هً وعٌد للظالم وتعزٌة للمظلوم لال مٌمون بن مهران:" 
فإن للت: ٌتعالى هللا عن السهو والؽفلة، فكٌؾ ٌحسبه رسول هللا  لال الزمخشري:" 

 ملسو هيلع هللا ىلص وهو أعلم الناس به ؼافبل حتى لٌل وال تحسبن هللا ؼافبل؟ 
  :للت: إن كان خطابا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ففٌه وجهان

}َواَل تَكُونَنَّ ِمَن  :مولهالتثبٌت على ما كان علٌه من أنه ال ٌحسب هللا ؼافبل، ك :أحدهما
ِ إِلًَها آَخَر{ ]المصص : 12/ المصص: ٘ٓٔ/ ٌونس: ٗٔاْلُمْشِرِكٌن{ ]األنعام :  [، }َواَل تَْدعُ َمَع َّللاَّ

ِ َوَرسُوِله{ ]النساء :  :[، كما جاء فً األمر11   .[ٖٙٔ}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا آِمنُوا ِباَّللَّ
بالنهى عن حسبانه ؼافبل، اإلٌذان بؤنه عالم بما ٌفعل الظالمون، ال ٌخفى علٌه والثانً: أن المراد 

ُ بَِما تَْعَملُوَن  منه شًء، وأنه معالبهم على للٌله وكثٌره على سبٌل الوعٌد والتهدٌد كموله: }َوَّللاَّ
 ٌرٌد الوعٌد.  ،[1ٕ، النور: 1َٖٕعِلٌٌم{ ]البمرة : 

الؽافل عما ٌعملون، ولكن معاملة الرلٌب  ٌعاملهم معاملةوٌجوز أن ٌراد: وال تحسبنه 
علٌهم، المحاسب على النمٌر والمطمٌر، وإن كان خطابا لؽٌره ممن ٌجوز أن ٌحسبه ؼافبل، 

 لجهله بصفاته، فبل سإال فٌه. 
وعن ابن عٌٌنة: تسلٌة للمظلوم وتهدٌد للظالم، فمٌل له. من لال هذا؟ فؽضب ولال: إنما 

 .(ٔ)"لاله من علمه

                                                             

 .(2ٕٕٙ) البخاري رواه(ٔ)
 .5ٖٖانظر: شرح العمٌدة الطحاوٌة للبران: (ٕ)
 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
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ُرهُْم ِلٌَْوٍم تَْشَخُص فٌِِه اأْلَْبَصاُر{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ُر  ، أي:"[ٕٗ}إِنََّما ٌَُإّخِ إنما ٌإّخِ
 .(ٕ)"عمابهم لٌوم شدٌد ترتفع فٌه عٌونهم وال تَْؽَمض؛ ِمن هول ما تراه

ٌمول: إنما ٌإخر عمابهم وإنزال العذاب بهم، إلى ٌوم تشخص فٌه أبصار  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"الخلك، وذلن ٌوم المٌامة

أى أبصارهم ال تمر فً أماكنها من هول ما  {:تشخص فٌه األبصار} لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)"ترى

 .(٘)"شخصت فٌه وهللا أبصارهم، فبل ترتد إلٌهم لال لتادة:" 
 .(ٙ)بالنون والٌاء، «ٌإخرهم»ولرئ:  
 الفوابد:
تؤخٌر العذاب عن الظلمة فً كل زمان ومكان لم ٌكن ؼفلة عنهم، وإنما هو تؤخٌرهم  -ٔ

 إلى ٌوم المٌامة أو إلى أن ٌحٌن الولت المحدد ألخذهم.
لشدة الهول تشخص أبصار الظلمة فً ذلن الٌوم، فبل تطرؾ لشدة الرعب، وال أنه  -ٕ

 .ٌلتفتون ٌمٌناً وال شماالً 
 رآنالم

ٌِْهْم َطْرفُُهْم َوأَْفبَِدتُُهْم َهَواٌء )  [ٖٗ({ ]إبراهٌم : ٖٗ}ُمْهِطِعٌَن ُمْمنِِعً ُرُءوِسِهْم اَل ٌَْرتَدُّ إِلَ

 التفسٌر:
ٌوم ٌموم الظالمون من لبورهم مسرعٌن إلجابة الداعً رافعً رإوسهم ال ٌبصرون شٌبًا لهول 

 الخوؾ والوجل من هول ما ترى.المولؾ، وللوبهم خالٌة لٌس فٌها شًء؛ لكثرة 
ٌوم ٌموم الظالمون من  ، أي:"[ٖٗ}ُمْهِطِعٌَن ُمْمنِِعً ُرُءوِسِهْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(2)"ال ٌلتفتون إلى شًء رافعٌن رءوسهم مع إدامة النظر لبورهم مسرعٌن

 :أي ،أبصارهم مهطعٌن المعنى إنما ٌإخرهم لٌوم تشخص فٌه لال الزجاج: " 
 .(1)"مسرعٌن
 على وجوه: ،[ٖٗ}ُمْهِطِعٌَن{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:واختلؾ فً  

، (ٔٔ)، وأبو عبٌدة(ٓٔ)، والحسن ولتادة(5)أحدها : معناه: مسرعٌن. لاله سعٌد بن جبٌر
، مؤخوذ من أهطع ٌهطع إهطاعاً إذا أسرع ، ومنه لوله تعالى:}مهطعٌن إلى الداع{، (ٕٔ)والزجاج

 :(ٖٔ)ٌزٌد بن مفّرغ الحمٌرىّ أي: مسرعٌن . لال 
 بدجلة داُرهُم ولمد أراهم ...   بدجلة مهطعٌن إلى السماع

 :(ٗٔ)ولال اآلخر
 بمهطع سرح كؤّن زمامه ... فى رأس جذع من أول مشّذب

                                                                                                                                                                              

 .ٖٙ٘-ٕٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٙ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .5ٖ/ٕ، وصفوة التفاسبر:ٕٔٙانظر: التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .5ٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٔٔ)
 .ٙٙٔ/ٖانظر: معانً المرآ،: (ٕٔ)
، 2ٖٙ/ 5 المرطبً، وتفسٌر ٙٙٙٔ/ٖمعانً المرآن للزجاج: ، وٖٖٗ/ٔالبٌت فً مجاز المرآ،: (ٖٔ)
 .(هطع) والتاج واللسان ،ٖٓٔ/2ٔو
 .ٕٖٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٗٔ)



ٕ15 
 

 :(ٔ)ولال الشاعر
 بمستهطع رسل كؤّن جدٌله ... بمٌدوم رعن من صإام ممنّع

 .(ٗ)، وأبو الضحى(ٖ)، والضحان(ٕ)ابن عباسالثانً : أنه الدابم النظر ال ٌطرؾ، لاله 
 .(٘)"مدٌمً النظر ولال مجاهد:" 

 .(ٙ)الثالث : أنه المطِرق الذي ال ٌرفع رأسه ، رواه ابن وهب عن ابن زٌد
 وجهان: ،[ُٖٗمْمنِِعً ُرُءوِسِهْم{ ]إبراهٌم : وفً لوله تعالى:} 

، (1)، وسعٌد بن جبٌر(2)ابن عباسأحدهما : رافعً رإوسهم ، وإلناع الرأس رْفعُه ، لاله 
، وابن جرٌر (ٗٔ)، والزجاج(ٖٔ)،  وأبو عبٌدة(ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)، ولتادة(5)ومجاهد

 .(ٙٔ)، والمرطبً(٘ٔ)جرٌر الطبري
 . (2ٔ)"أي رافعً رإسهم ٌنظرون فً ذل. وإلناع الرأس رفعه لال المرطبً:"

 :(1ٔ)ومنه لول الشاعر
 كؤنما أبَصَر شٌباً أطمعَاأنؽض رأسه نحوي وألنعا  ...   

 :(5ٔ)الّشّماخ ولول 
 ٌباكرن العضاه بممنعات ... نواجذهن كالحدأ الولٌع 

 ٌصؾ إبؤل ترعى الشجر وأن أسنانها مرتفعة كالفإوس.
 .(ٕٓ)"الذي ٌرفع رأسه شاخصا بصره ال ٌطرؾ :«الممنع» لال لتادة:" 
الذي ٌرفع رأسه وٌمبل ببصره على ما بٌن ٌدٌه، ومنه اإللناع  :«الممنع»"لال المتٌبً:  
 .(ٕٔ)"فً الصبلة
 .(ٕٕ)"وجوه الناس ٌوم المٌامة إلى السماء ال ٌنظر أحد إلى أحد لال الحسن:" 

 .(ٕٗ)، ولتادة(ٖٕ)الثانً : ناكسً رإوسهم بلؽة لرٌش ، لاله مإرج السدوسً

                                                             

 .(لٌدوم) والتاج واللسان( هطع) األساس، وٖٖٗ/ٔانظر: مجاز المرآن:  (ٔ)
 .ٕٕٔ٘/2(:صٖٕٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٔ٘/2(:صٖٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٔ٘/2(:صٖٕٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٖٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٖٔ)
 .ٙٙٔ/ٖنظر: معانً المرآ،:ا (ٗٔ)
 .ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .2ٖٙ/5انظر: تفسٌر المرطبً: (ٙٔ)
 .2ٖٙ/5تفسٌر المرطبً: (2ٔ)
 .ٔٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .(حدأ) والتاج واللسان ٕٗٔ/ ٖٔ الطبريتفسٌر  ، وٖٖٗ/ٔ، ومجاز المرآن:.ٙ٘ دٌوانه(5ٔ)
 .ٕٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٓ)
 .ٕٖ٘/٘الكشؾ والبٌان: (ٕٔ)
 .ٕٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٕ)
 .ٓٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٕ)
 .ٓٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٗ)
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لال المهدوي: وٌمال ألنع إذا رفع رأسه، وألنع إذا طؤطؤ رأسه ذلة  لال المرطبً:" 
 .(ٔ)"وخضوعا، واآلٌة محتملة الوجهٌن، ولاله المبرد، والمول األول أعرؾ

ٌِْهْم َطْرفُُهْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ٌَْرتَدُّ إِلَ ال ٌطرفون بعٌونهم من  ، أي:"[ٖٗ}اَل 
 .(ٕ)"الخوؾ والجزع

 .(ٖ)"ٌمول: ال ترجع إلٌهم لشدة النظر أبصارهم لال الطبري:" 
 .(ٗ)"لال: شاخصة أبصارهم {،ال ٌرتد إلٌهم طرفهم} عن ابن عباس:" 
أي ال ترجع إلٌهم أبصارهم من شدة النظر فهً شاخصة النظر. ٌمال:  لال المرطبً:" 

طرؾ الرجل ٌطرؾ طرفا إذا أطبك جفنه على اآلخر، فسمً النظر طرفا ألنه به ٌكون. 
 :(٘)والطرؾ العٌن. لال عنترة

 وأؼض طرفً ما بدت لً جارتً ... حتى ٌواري جارتً مؤواها
 :(ٙ)ولال جمٌل

 .(2)"... لجمل وللطرؾ الذي أنا لاصرهألصر طرفً دون جمل كرامة 
للوبهم خالٌة من العمل لشدة و ، أي:"[ٖٗ}َوأَْفبَِدتُُهْم َهَواٌء{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(1)"الفزع
 ، وجوه:[ٖٗ}َوأَْفبَِدتُُهْم َهَواٌء{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً  

، (5)فكؤنها تهوي ، لاله سعٌد بن جبٌرأحدها : أنها تتردد فً أجوافهم لٌس لها مكان تستمر فٌه 
 :(ٔٔ)لال الشاعر. (ٓٔ)ومجاهد

 كؤن الرحل منها فوق صعل. . . من الظلمان جإجإه هواه
 .(ٕٔ)الثانً : أنها لد زالت عن أماكنها حتى بلؽت الحناجر ، فبل تنفصل وال تعود ، لاله لتادة

وذلن أن الكفار إذا عاٌنوا النار شهموا شهمة زالت منها للوبهم عن أماكنها  ولال مماتل:" 

بٌن الصدور والحناجر فبل تخرج من أفواههم وال « هواء»فتنشب فً حلولهم، فصارت للوبهم 
}إِِذ اْلمُلُوُب لََدى اْلَحنَاِجِر َكاِظِمٌن{  :المإمن « حم»: فً -سبحانه -ترجع إلى أماكنها فذلن لوله

فلما بلؽت الملوب الحناجر ونشبت فً حلولهم انمطعت أصواتهم  ،مكروبٌن :ٌعنً ،[1ٔافر : ]ؼ
 .(ٖٔ)"وؼصت ألسنتهم

 .(٘ٔ). وبه لال الزجاج(ٗٔ)الثالث : أنها المتخرلة التً ال تعً شٌباً ، لاله ُمّرة 
ً فهو هواء، فهً كالخربة. لاله ابن  ، (ٙٔ)عباسالرابع : أنها خالٌة من الخٌر، وما كان خالٌا

 .(1ٔ)، وابو صالح(2ٔ)ومجاهد
                                                             

 .22ٖ/5تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .5ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٔ٘/2(:صٖٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٙدٌوانه:  (٘)
 .ٔٗٔ/ٖلم الؾ علٌه فً الدٌوان، وذكره الماوردي فً النكت والعٌون: (ٙ)
 .22ٖ/5تفسٌر المرطبً: (2)
 .5ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٔٗٔ/ٖانظر النت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٙٙٔ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٔٔ)
 .ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٓٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٖٖ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٕٔ٘/2(:صٕٖٕٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٙٙٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
 .ٖٖ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٕٔ٘/2(:صٖٕٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
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 .(ٔ)"األفبدة: الملوب هواء كما لال هللا، لٌس فٌها عمل وال منفعة ولال ابن زٌد: 
 :(ٖ)حّسان بن ثابت ، واستشهد بمول(ٕ)لاله أبو عبٌدةجوؾ، وال عمول لهم،  معناه: الخامس: 

 أال أبلػ أبا سفٌان عنى ... فؤنت مجّوؾ نخب هواء 
 :(ٗ)ولول اآلخر

 .وال تن من أخدان كل ٌراعة ... هواء كسمب البان جوؾ مكاسرة
وأولى هذه األلوال عندي بالصواب فً تؤوٌل ذلن لول من لال: معناه:  لال الطبري:" 

كل أجوؾ خاو:  أنها خالٌة لٌس فٌها شًء من الخٌر، وال تعمل شٌبا، وذلن أن العرب تسمً
 .(٘)"هواء
 الفوابد:
المٌامة وصعوبة المولؾ فٌه حتى ٌتمنى الظالمون الرجوع إلى الدنٌا بٌان أهوال ٌوم  -ٔ

 لٌإمنوا وٌطٌعوا وٌوحدوا ربهم فً عبادته.
تصبح أفبدتهم خالٌة ال تعً شٌباً وال تعمل  خوؾ الظالمٌنولشدة أهوال ٌوم المٌامة لشدة  -ٕ

 ً  .شٌبا
 المرآن

ْرنَا إِلَى أََجٍل لَِرٌٍب نُِجْب َدْعَوتََن }َوأَْنِذِر الن اَس ٌَْوَم ٌَؤْتٌِِهُم اْلعَذَاُب  فٌََمُوُل ال ِذٌَن َظلَُموا َرب نَا أَّخِ
سَُل أََولَْم تَكُونُوا أَْلَسْمتُْم ِمْن لَْبُل َما لَكُْم ِمْن َزَواٍل )  [ٗٗ({ ]إبراهٌم : َٗٗونَت بِعِ الرُّ

 التفسٌر:
ذاب هللا ٌوم المٌامة، وعند ذلن ٌمول الذٌن الناس الذٌن أرسلتَُن إلٌهم ع -أٌها الرسول-وأنذر 

ظلموا أنفسهم بالكفر: ربنا أَْمِهْلنا إلى ولت لرٌب نإمن بن ونصدق رسلن. فٌمال لهم توبًٌخا: ألم 
لوا بهذا البعث؟  تمسموا فً حٌاتكم أنه ال زوال لكم عن الحٌاة الدنٌا إلى اآلخرة، فلم تصّدِ

 -أٌها الرسول-وأنذر  ، أي:"[ٗٗ]إبراهٌم : {ْوَم ٌَؤِْتٌِهُم اْلعَذَابُ }َوأَْنِذِر النَّاَس ٌَ لوله تعالى: 
 .(ٙ)"الناس الذٌن أرسلتَُن إلٌهم عذاب هللا ٌوم المٌامة

ٌمول تعالى ذكره: وأنذر ٌا دمحم الناس الذٌن أرسلتن إلٌهم داعٌا إلى  لال الطبري:" 
 .(2)"اإلسبلم ما هو نازل بهم، ٌوم ٌؤتٌهم عذاب هللا فً المٌامة

 .(1)"ٌمول: أنذرهم فً الدنٌا لبل أن ٌؤتٌهم العذاب لال لتادة:" 
ٌوم موتهم ٌوم هبلكهم بالعذاب العاجل، أو «: الٌوم»ـأو أرٌد ب لال الزمخشري:" 

معذبٌن بشدة السكرات ولماء المبلبكة ببل بشرى، وأنهم ٌسؤلون ٌومبذ أن ٌإخرهم ربهم إلى أجل 
 .(5)"لرٌب، كموله لوال أخرتنً إلى أجل لرٌب فؤصدق

ْرنَا إِلَى أََجٍل لَِرٌبٍ لوله تعالى:  وعند  ، أي:"[ٗٗ]إبراهٌم : {}فٌََمُوُل الَِّذٌَن َظلَُموا َربَّنَا أَّخِ
 .(ٓٔ)"ن ٌمول الذٌن ظلموا أنفسهم بالكفر: ربنا أَْمِهْلنا إلى ولت لرٌبذل

ٌمول: فٌمول الذٌن كفروا بربهم، فظلموا بذلن أنفسهم )ربنا أخرنا( أي  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ).."إلى أجل لرٌب}أخر عنا عذابن، وأمهلنا 

                                                             

 .ٖٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٗٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٕ)
 .(جوؾ هوا،) والتاج واللسان ،ٗٗٔ/ ٖٔ والطبري ،2 دٌوانه(ٖ)
 صاحب أنشده ولد الهذلٌٌن، دٌوان فى علٌه ألؾ ولم الهذلً، الؽى صخر إلى نسخة فى منسوب البٌت هذا(ٗ)

 .(هوا) والتاج ٗٗٔ/ ٖٔ الطبري فى وهو ،( هوا) األمثال لكعب البٌت هذا أنشد برى ابن إن: ولال اللسان
 .ٖ٘-ٖٗ/2ٔتفسٌر الطبر: (٘)
 .ٕٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٙ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .٘ٙ٘/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٕٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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معنى أخرنا إلى أجل لرٌب ردنا إلى الدنٌا وأمهلنا إلى أمد وحد من  لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)"دعوتن واتباع رسلن الزمان لرٌب، نتدارن ما فرطنا فٌه من إجابة

 .(ٕ)"إلى الدنٌا، أي: ارجعنا إلٌها أمهلنا، }إلى أجل لرٌب{ هذا سإالهم لال البؽوي:" 
لال: مدة ٌعملون فٌها من  {،أجل لرٌب فٌمول الذٌن ظلموا ربنا أخرنا إلى} عن مجاهد:" 
 .(ٖ)"الدنٌا

 .(ٗ)"استمهلوا مدَّةً ٌسٌرة لال الواحدي:" 
سُلَ لوله تعالى:  َّبِِع الرُّ نجب دعوتن لنا إِلى  ، أي:"[ٗٗ]إبراهٌم : {}نُِجْب َدْعَوتََن َونَت

 .(٘)"اإِلٌمان ونتّبع رسلن فٌما جاءونا به
ونصدق رسلن فنتبعهم على ما دعوتنا ، فنإمن بن، وال نشرن بن شٌبا لال الطبري:" 

 .(ٙ)"إلٌه من طاعتن واتباع أمرن
 .(2)" كً ٌجٌبوا الدَّعوة لال الواحدي:" 
ألم  ، أي:"[ٗٗ}أََولَْم تَكُونُوا أَْلَسْمتُْم ِمْن لَْبُل َما لَكُْم ِمْن َزَواٍل{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(1)"تحلفوا أنكم بالون فً الدنٌا ال تنتملون إلى دار أخرى؟
وهذا تمرٌع من هللا تعالى ذكره للمشركٌن من لرٌش، بعد أن دخلوا النار  لال الطبري:" 

بإنكارهم فً الدنٌا البعث بعد الموت، ٌمول لهم: إذ سؤلوه رفع العذاب عنهم، وتؤخٌرهم لٌنٌبوا 
ٌمول: ما لكم من انتمال من  {،ألسمتم من لبل ما لكم من زوال}فً الدنٌا  {أولم تكونوا}وٌتوبوا 

 .(5)"الدنٌا إلى اآلخرة، وإنكم إنما تموتون، ثم ال تبعثون
أي : أو لم تكونوا تحلفون من لبل هذه الحال : أنه ال زوال لكم عما أنتم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)"فٌه ، وأنه ال معاد وال جزاء ، فذولوا هذا بذان
حلفتم فً الدُّنٌا أنَّكم ال تُبعثون وال تنتملون إلى اآلخرة وهو لوله:  لال الواحدي:أي:" 

ٌَْبعَُث هللا من ٌموت{ اآلٌة ٌَْمانِِهْم ال  ِ َجْهَد أَ  .(ٔٔ)"}َوأَْلَسُموا بِاَّللَّ
 ، وجهان:[َٗٗزَواٍل{ ]إبراهٌم : }أََولَْم تَُكونُوا أَْلَسْمتُْم ِمْن لَْبُل َما لَكُْم ِمْن لوله تعالى:وفً  

 .(ٕٔ)أحدهما : ما لكم من انتمال من الدنٌا إلى اآلخرة ، لاله مجاهد
 .(ٖٔ)الثانً : ما لكم من زوال عن العذاب ، لاله الحسن

على إرادة المول، وفٌه وجهان: أن ٌمولوا ذلن  {،أولم تكونوا ألسمتم} لال الزمخشري:" 
بطرا وأشرا، ولما استولى علٌهم من عادة الجهل والسفه، وأن ٌمولوه بلسان الحال حٌث بنوا 

 .(ٗٔ)"شدٌدا وأملوا بعٌدا
 الفوابد:
: فٌه التوحٌد النه الذي دعا {نُِجْب َدْعَوتَنَ }جمع الدٌن كله فً هاتٌن الكلمتٌن: أنه تعالى  -ٔ

ُسَل{ العمل بكتابة واتباع رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ألن من إلٌه  ودعت إلٌه رسله وفً لوله: }َونَتَّبِْع الرُّ

                                                             

 .٘ٙ٘-ٗٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٓٙ-5ٖ٘/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٖٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1٘٘الوجٌز: (ٗ)
 .5ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1٘٘الوجٌز: (2)
 .5ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٙٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1٘٘الوجٌز: (ٔٔ)
 .2ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .٘ٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٗٔ)
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اتبع كتابه ورسوله فمد اتبع الرسل جمٌعهم فمن عمل بهاتٌن الكلمتٌن فٌما كان طاعة هلل 
هتمام بهذا هللا فً اال ولرسوله فمد فاز ونجا وحصل ما تمناه المفرطون ٌوم المٌامة فاهلل

 .(ٔ)الشؤن والمٌام به حسب اإلمكان
فكرة الرجعة إلى الدنٌا بعد الموت مخالفة صرٌحة لنص المرآن، ومن الفوابد: أن  -ٕ

وباطلة بداللة آٌات عدٌدة من كتاب هللا سبحانه، لال تعالى: }لَاَل َرّبِ اْرِجعُوِن، لَعَلًِّ 
َكِلَمةٌ هَُو لَابِلَُها َوِمن َوَرابِِهم بَْرَزٌخ إِلَى ٌَْوِم  أَْعَمُل َصاِلًحا فٌَِما تََرْكُت َكبل إِنََّها

. فموله سبحانه: }َوِمن َوَرابِِهم َبْرَزٌخ إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن{  [ٓٓٔ-55]المإمنون:ٌُْبعَثُوَن{
 . (ٕ)صرٌح فً نفً الرجعة مطلمًا

نْ  ٌِْهْم الَ ٌَْرِجعُوَن{  ولال سبحانه: }أَلَْم ٌََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا لَْبلَُهم ّمِ اْلمُُروِن أَنَُّهْم إِلَ
ٌَؤْتٌِِهُم اْلعَذَاُب فٌََمُوُل الَِّذٌَن َظلَُمواْ َربََّنا  [ٖٔ]ٌس: . ولال سبحانه: }َوأَنِذِر النَّاَس ٌَْوَم 

سَُل أََولَْم تَُكونُواْ أَ  َِّبعِ الرُّ ْرنَا إِلَى أََجٍل لَِرٌٍب نُِّجْب َدْعَوتََن َونَت ن أَّخِ ن لَْبُل َما لَكُم ّمِ ْلَسْمتُم ّمِ
ولال تعالى: }َوَلْو تََرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكسُو ُرُإوِسِهْم ِعنَد َربِِّهْم [، ٗٗ]إبراهٌم:َزَواٍل{

ولال تعالى: [، ٕٔ]السجدة:َربَّنَا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعَنا فَاْرِجْعَنا نَْعَمْل َصاِلًحا إِنَّا ُمولِنُوَن{ 
ٌَاِت َربَِّنا َونَكُوَن ِمَن }َولَ  َب بِآ ٌْتَنَا نَُردُّ َواَل نَُكذِّ ْو تََرَى إِْذ ُولِفُواْ َعلَى النَّاِر فَمَالُواْ ٌَا َل

ا َكانُواْ ٌُْخفُوَن ِمن لَْبُل َولَْو ُردُّواْ لَعَاُدواْ ِلَما نُُهواْ َعْنهُ َوإِنَّهُ  ْم اْلُمْإِمنٌَِن، بَْل بََدا لَُهم مَّ
 .[1ٕ-2ٕ]كاألنعام:بُوَن{لََكاذِ 

فهإالء جمٌعًا ٌسؤلون الرجوع عند الموت، وعند العرض على الجبار جل 
عبله، وعند رإٌة النار فبل ٌجابون، لما سبك فً لضابه أنهم إلٌها ال ٌرجعون ولذلن عّد 

من أشد  إلى الدنٌا بعد الموت -رضً هللا عنه-برجعة اإلمام علًأهل العلم المول 
 مراحل الؽلو.

وكان من أصحاب علً رضً -ولد جاء فً مسند أحمد أن عاصم بن ضمرة 
إن الشٌعة ٌزعمون أن علًٌا ٌرجع. لال الحسن: كذب "لال للحسن بن علً:  -هللا عنه

 .(ٖ)"أولبن الكذابون، لو علمنا ذان ما تزوج نساإه، وال لسمنا مٌراثه
دٌمه على الصحابة، فمن لدمه على أبً التشٌع محبة علً وتم"لال ابن حجر: 

بكر وعمر فهو ؼال فً تشٌعه وٌطلع علٌه رافضً، وإال فشٌعً، فإن انضاؾ إلى ذلن 
السب أو التصرٌح بالبؽض فؽال فً الرفض، وإن اعتمد الرجعة إلى الدنٌا فؤشد فً 

 .(ٗ)"الؽلو
 المرآن

ٌَْؾ فَعَْلنَا بِِهْم َوَضَرْبنَا لَكُُم اَْلَْمثَاَل )}َوَسَكْنتُْم فًِ َمَساِكِن ال ِذٌَن َظلَُموا  ({ ٘ٗأَْنفَُسُهْم َوتَبٌَ َن لَكُْم َك
 [٘ٗ]إبراهٌم : 
 التفسٌر:

بما رأٌتم -وحللتم فً مساكن الكافرٌن السابمٌن الذٌن ظلموا أنفسهم كموم هود وصالح، وعلمتم 
 ثال فً المرآن، فلم تعتبروا؟ما أنزلناه بهم من الهبلن، وضربنا لكم األم -وأُخبرتم
وحللتم فً  ، أي:"[٘ٗ}َوَسَكْنتُْم فًِ َمَساِكِن الَِّذٌَن َظلَُموا أَْنفَُسُهْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(٘)"مساكن الكافرٌن السابمٌن الذٌن ظلموا أنفسهم كموم هود وصالح
}وسكنتم{ فً الدنٌا، }فً مساكن الذٌن ظلموا أنفسهم{ بالكفر والعصٌان،  لال البؽوي:" 

 .(ٙ)"لوم نوح وعاد وثمود وؼٌرهم

                                                             

 .ٕٓ٘-5ٕٗ:التوحٌد مماصد بٌان فً الحمٌد المطلبانظر:  (ٔ)
 .ٕٔٓانظر: مختصر التحفة: (ٕ)
 .ٖ/ٖ: سعد ابن طبمات: وانظر صحٌح، إسناده: شاكر أحمد ولال ،( ٕ٘ٙٔ) رلم ٕٖٔ/ٕ: أحمد مسند(ٖ)
 .5٘ٗص: الباري فتح ممدمة الساري هدي(ٗ)
 .ٕٔٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٓٙ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٙ)
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سكن الناس فً مساكن لوم نوح وعاد وثمود. ولرون بٌن ذلن كثٌرة ممن  لال لتادة:" 
 .(ٔ)"هلن من األمم
ٌَْؾ فَعَْلنَا بِِهْم{ لوله تعالى:  بما رأٌتم -وعلمتم  ، أي:"[٘ٗ]إبراهٌم : }َوتَبٌَََّن لَكُْم َك
 .(ٕ)"ما أنزلناه بهم من الهبلن -وأُخبرتم
 .(ٖ)"كٌؾ عذبناهم :ٌمول لال مماتل:" 
 .(ٗ)"كٌؾ أهلكناهم؛ ٌخوفهم بذلن لال ابن أبً زمنٌن:أي: " 
 .(٘)"أي: بٌنا أن مثلكم كمثلهم لال البؽوي:" 
 .(ٙ)"ٌعنً: عرفتم عموبتنا إٌاهم لال السمعاتً:" 
وضربنا لكم األمثال فً  ، أي:"[٘ٗ}َوَضَرْبنَا لَكُُم اأْلَْمثَاَل{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(2)"المرآن، فلم تعتبروا؟
 .(1)"أي: عرفتم عموبتنا إٌاهم لال البؽوي:" 
 .(5)"أي: األشباه، ومعناه: بٌنا أن مثلكم كمثلهم لال السمعاتً:" 
 .(ٓٔ)"ٌعنً: وصفنا لكم عذاب األمم الخالٌة؛ ٌخوؾ كفار مكة لال ابن أبً زمنٌن:" 
عز  -وبٌنا لكم العذاب لتوحدوا ربكم :ٌمول ،ووصفنا لكم األشٌاء :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)" -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌخوؾ كفار مكة بمثل عذاب األمم الخالٌة لببل ٌكذبوا بدمحم -وجل

لد وهللا بعث هللا رسله  لال: {،بهم وضربنا لكم األمثالوتبٌن لكم كٌؾ فعلنا } عن لتادة:" 
وأنزل كتبه وضرب لكم األمثال، فبل ٌصم فٌها إال األصم، وال ٌخٌب فٌها إال الخابب فاعملوا 

 .(ٕٔ)"عن هللا أمره
 الفوابد:
 التندٌد بالظلم وبٌان عماب الظالمٌن بذكر أحوالهم. -ٔ

تحذٌر األحٌاء الموجودٌن لببل ٌمعوا فٌما إنما الممصود من ذكر ضبلل األمم األولى هو  -ٕ
ولعوا فٌه، وزجر من ولع منهم عما ولع فٌه لببل ٌحل بهم ما حل بهم من النكال، كما 
أن هللا سبحانه وتعالى ما لص علٌنا من أخبار األمم األولى إال لنتعظ بهم ونعتبر 

لكها رسل هللا بمصارعهم، ولنعلم أسباب هبلكهم فنتمٌه، ونعلم سبل النجاة التً س
وأولٌاإه ففازوا بخٌري الدنٌا واآلخرة، فنسلكها ونمفو أثرهم؛ ولهذا لال تعالى: }أََولَْم ٌَْهِد 
ْم{ ِللَِّذٌَن ٌَِرثُوَن اأْلَْرَض ِمْن بَْعِد أَْهِلَها أَْن لَْو نََشاُء أََصْبنَاُهْم بِذُنُوبِِهْم َونَْطبَُع َعلَى لُلُوبِهِ 

، ولال تعالى: }َوَسَكْنتُْم فًِ َمَساِكِن الَِّذٌَن َظلَُموا أَْنفَُسُهْم َوتَبٌَََّن لَكُْم [ اآلٌةٓٓٔ]األعراؾ: 
ٌَْؾ فَعَْلنَا بِِهْم َوَضَرْبَنا لَكُُم اأْلَْمثَاَل، َولَْد َمَكُروا َمْكَرهُْم{ ولال تعالى: }أََولَْم ٌَْهِد لَُهْم َكْم  ،َك

مُُروِن ٌَْمشُوَن فًِ َمَساِكنِِهْم إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت أَفَبَل ٌَْسَمعُوَن{ أَْهلَْكنَا ِمْن لَْبِلِهْم ِمَن الْ 
[ ولال تعالى بعد أن لص علٌنا ما لص فً سورة هود: }ذَِلَن ِمْن أَْنَباِء ٕٙ]السجدة: 

ٌَْن ِمْنَها لَابٌِم َوَحِصٌٌد، َوَما َظلَْمنَاهُْم َولَِكْن َظلَُمو هُ َعلَ ا أَْنفَُسُهْم فََما أَْؼنَْت َعْنُهْم اْلمَُرى َنمُصُّ
ٌَْر تَتْبٌٍِب،  ا َجاَء أَْمُر َربَِّن َوَما َزاُدوهُْم َؼ ٍء لَمَّ ًْ ِ ِمْن َش آِلَهتُُهُم الَّتًِ ٌَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

                                                             

 .ٕٕٕ٘/2(:صٖٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٖ٘/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٗ)
 .ٖٓٙ/ٗتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٕٔٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٓٙ/ٗتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .2ٖ٘/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٓٔ)
 .ٔٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٕٕٕ٘/2(:صٖٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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ًَ َظاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَهُ أَِلٌٌم َشِدٌ [ ٕٓٔ-ٌٓٓٔد{ ]هود: َوَكذَِلَن أَْخذُ َربَِّن إِذَا أََخذَ اْلمَُرى َوِه
اآلٌات، ولد لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تدخلوا مساكن الذٌن ظلموا أنفسهم، إال أن تكونوا 

 . (ٔ)باكٌن أن ٌصٌبكم مثل ما أصابهم"
فإذا كان هذا الخطر على من دخل دٌارهم فما ظنن بمن عمل مثل عملهم وزٌادة، فإنا 

 هلل وإنا إلٌه راجعون.
 المرآن

ِ َمْكُرهُْم َوإِْن َكاَن َمْكُرهُْم ِلتَُزوَل ِمْنهُ اْلِجبَاُل ) ({ ]إبراهٌم : ٙٗ}َولَْد َمَكُروا َمْكَرهُْم َوِعْنَد ّللا 
ٗٙ] 

 التفسٌر:
ولد دبَّر المشركون الشرَّ للرسول ملسو هيلع هللا ىلص بمتله، وعند هللا مكرهم فهو محٌط به، ولد عاد مكرهم 

وا هللا شٌبًا، وإنما علٌهم، وما كان  مكرهم لتزول منه الجبال وال ؼٌرها لضعفه وَوَهنه، ولم ٌضرُّ
وا أنفسهم.  ضرُّ
مكر المشركون بالرسول  ، أي:"[ٙٗ}َولَْد َمَكُروا َمْكَرهُْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"وبالمإمنٌن حٌن أرادوا لتله
 .(ٖ)"الؽدر: مكر، والمكر كفر:"-رضً هللا عنه-لال علً 
 ، لوالن:[ٙٗ}َولَْد َمَكُروا َمْكَرهُْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً  

ًّ عن ابن عباس أحدهما : أنه عنى بالمكر الشرن ، رواه عل
 .(ٙ)، والضحان(٘)، وبه لال لتادة(ٗ)

 .(ٙ)والضحان
 تََكاُد السََّماَواُت ٌَتَفَطَّْرَن ِمْنهُ} :ذلن حٌن دعوا هلل ولدا. ولال فً آٌة أخرى لال لتادة:"

ْحَمِن َولًَدا ا أَْن َدَعْوا ِللرَّ  .(2){"َوتَْنَشكُّ األْرُض َوتَِخرُّ اْلِجَباُل َهدا

الثانً : أنه عنى به العتو والتجبّر ، وهً فٌمن تجبر فً ملكه وصعد مع النسرٌن فً الهواء ، 
 . (ٓٔ)، ومجاهد(5)، وسعٌد بن جبٌر(1)لاله علً رضً هللا عنه

أخذ فروخ النسور، فعلفها اللحم حتى شبَّت  (ٔٔ)كان ملن فره :"-رضً هللا عنه-لال علً 
واستعلجت واستؽلظت. فمعد هو وصاحبه فً التابوت وربطوا التابوت بؤرجل النسور، وعلموا 
اللحم فوق التابوت، فكانت كلما نظرت إلى اللحم صعدت وصعدت، فمال لصاحبه: ما ترى؟ 

مثل الدخان، لاال ما ترى؟ لال: ما أرى شٌبا، لال: وٌحن صّوب صّوب، لال:  لال: أرى الجبال
 .(ٕٔ){"َوإِْن َكاَن َمْكُرهُْم ِلتَُزوَل ِمْنهُ اْلِجبَالُ }فذلن لوله: 

                                                             

 المساجد، وفً{ . صالحا أخاهم ثمود وإلى: }تعالى هللا لول باب األنبٌاء، فً" 25ٖ ،21ٖ/ ٙ" البخاري(ٔ)
 وفً الحجر، فً -وسلم علٌه هللا صلى- النبً نزول باب المؽازي، وفً الخسؾ، مواضع فً الصبلة باب

 { .المرسلٌن الحجر أصحاب كذب ولمد} باب التفسٌر،
 تكونوا أن إال أنفسهم ظلموا الذٌن مساكن تدخلوا ال" باب والرلابك، الزهد فً" 51ٕٓح/ 1ٕٕٙ/ ٗ" ومسلم
 ."باكٌن
 .5ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٔٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 . ٔٗ/2ٔأخرجه الطبري:(2)
 .5ٖ-1ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٔٗ-ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ؼٌه فً المتمادي. األشر البطر: الفره(ٔٔ)
 .5ٖ-1ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)



ٕ5ٙ 
 

أخذ ذلن الذي حاّج إبراهٌم فً ربه نسرٌن  :"-رضً هللا عنه-وفً رواٌة عن علً 
لال: فؤوثك رجل كّل واحد منهما بوتد إلى صؽٌرٌن فرباهما، ثم استؽلظا واستعلجا وشبَّا، 

تابوت، وجّوعهما، ولعد هو ورجل آخر فً التابوت، لال: ورفع فً التابوت عصا على رأسه 
اللحم، لال: فطارا، وجعل ٌمول لصاحبه: انظر ماذا ترى؟ لال: أرى كذا وكذا، حتى لال: أرى 

َوإِْن كاَن }ال: فهو لول هللا تعالى الدنٌا كؤنها ذباب، فمال: صّوب العصا، فصّوبها فهبطا، ل
َوإِْن كاَن َمْكُرهُْم لَتَُزوُل }لال أبو إسحاق: وكذلن فً لراءة عبد هللا  {ـَمْكُرهُْم لَتَُزوُل ِمْنهُ الِجبالُ 

 .(ٔ)" {ِمْنهُ الِجبالُ 
ولال ابن عباس : "هو النمرود بن كنعان بن سنحارٌب بن حام بن نوح بنى الصرح فً 

من سواد الكوفة ، وجعل طوله خمسة آالؾ ذراع ، وعرضه ثبلثة آالؾ ذراع لرٌة الرس 
وخمسة وعشرٌن ذراعاً وصعد منه مع النسور ، فلما علم أنه ال سبٌل إلى السماء اتخذه حصناً 
وجمع فٌه أهله وولده لٌتحصن فٌه ، فؤتى هللا بنٌانه من المواعد ، فتداعى الصرح علٌهم ، 

 .(ٕ)معنى لوله }ولد مكروا مكرهم{"فهلكوا جمٌعاً ، فهذا 
نمرود صاحب النسور، أمر بتابوت فجعل وجعل معه رجبل ثم  ولال سعٌد بن جبٌر:"

ٌعنً -أمر بالنسور فاحتمل، فلما صعد لال لصاحبه: أي شًء ترى؟ لال: أرى الماء وجزٌرة 
-دا، لال: اهبط ثم صعد فمال لصاحبه: أي شًء ترى؟ لال: ما نزداد من السماء إال بع -الدنٌا

أٌها الطاؼٌة أٌن ترٌد؟ لال: فسمعت الجبال حفٌؾ النسور، فكانت ترى أنها  -ولال ؼٌره: نودي
 .(ٖ){"َوإِْن كاَن َمْكُرهُْم لَتَُزوُل ِمْنهُ الِجبال}تزول، فهو لوله:  أمر من السماء، فكادت
مكر فارس. وزعم أن بختنصر خرج بنسور، وجعل له تابوتا ٌدخله،  ولال مجاهد:"

وجعل رماحا فً أطرافها واللحم فولها. أراه لال: فعلت تذهب نحو اللحم حتى انمطع بصره من 
األرض وأهلها، فنودي: أٌها الطاؼٌة أٌن ترٌد؟ ففرق: ثم سمع الصوت فوله، فصّوب الرماح، 

ن هّدتها، وكادت الجبال أن تزول منه من حّس ذلن، فذلن فتصّوبت النسور، ففزعت الجبال م
 .(ٗ){"َوإِْن كاَن َمْكُرهُْم لَتَُزوُل ِمْنهُ الِجبالُ : }لوله

لال:  {،وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال"}عن أبً مالن رضً هللا عنه فً لوله: و
فً السماء، فرأتها انطلك ناس وأخذوا هذه النسور فعلموا علٌها كهٌبة التوابٌت ثم أرسلوها 

 .(٘)"الجبال فظنت أنه شًء نزل من السماء فتحركت لذلن
أمر الذي حاج إبراهٌم فً ربه بإبراهٌم، فؤخرج من مدٌنته فلمً لوطا  ولال السدي:"

على باب المدٌنة وهو ابن أخٌه، فدعاه فآمن به ولال: إنً مهاجر إلى ربً. وحلؾ نمرود إن 
ٌطلب إله إبراهٌم، فؤخذ أربعة فراخ من فراخ النسور، فرباهن بالخبز واللحم ... حتى إذا كبرن 

بتابوت ولعد فً ذلن التابوت، ثم رفع رجبل من لحم لهن، فطرن حتى  وؼلظن واستعلجن لرنهن
إذا دهم فً السماء أشرؾ فنظر إلى األرض وإلى الجبال تدب كدبٌب النمل، ثم رفع لهن اللحم 
ثم نظر، فرأى األرض محٌطا بها بحر كؤنها فلكة فً ماء، ثم رفع طوٌبل فولع فً ظلمة، فلم ٌر 

فؤلمً اللحم فؤتبعته منمضات، فلما نظرت الجبال إلٌهن لد ألبلن ما فوله ولم ٌر ما تحته، 
منمضات وسمعن حفٌفهن، فزعت الجبال وكادت إن تزول من أمكنتها، ولم ٌفعلن. فذلن لوله: 
ولد مكروا مكرهم وعند هللا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وهً فً لراءة عبد هللا 

طٌورهن به من بٌت الممدس، وولوعهن فً جبال الدخان. فكان « وإن كاد مكرهم»بن مسعود 
فلما رأى أنه ال ٌطٌك شٌبا، أخذ فً بنٌان الصرح فبناه حتى أسنده إلى السماء، ارتمى فوله 
ٌِْهُم  ٌنظر ٌزعم إلى إله إبراهٌم، فؤحدث ولم ٌكن ٌحدث، وأخذ هللا بنٌانه }ِمَن اْلمََواِعِد فََخرَّ َعلَ

ٌُْث اَل ٌَْشعُُرون{ ]النحل : السَّْمُؾ ِمْن فَْولِ  ٌمول: من مؤمنهم وأخذهم  ،[ِٕٙهْم َوأَتَاهُُم اْلعَذَاُب ِمْن َح

                                                             

 .5ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 . ٕٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون:(ٕ)
 .ٔٗ-ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٕ٘/2(:ص5ٖٕٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
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فتبلبلت ألسنة الناس ٌومبذ من الفزع، فتكلموا بثبلثة  ،من أساس الصرح، فانتمض بهم ... وسمط
 .(ٔ)"وسبعٌن لسانا، فلذلن سمت بابل وكان لبل ذلن بالسرٌانٌة

وؼٌره لالوا: نمرود الجبار  -رضً هللا عنه-ذكره علً بن أبً طالب  لال الثعلبً:"
الذي حاج إبراهٌم فً ربه لال: إن كان ما ٌموله إبراهٌم حما فبل انتهً حتى أعلم ما فً السماء، 
فعمد إلى أربعة أفراخ من النسور وعلفها اللحم ورباها حتى شبت واستعلجت ثم لعد فً تابوت 

وجعل له بابا من أعلى وبابا من أسفل وربط التابوت بؤرجل النسور وجعل معه رجبل آخر، 
وعلك اللحم فوق التابوت على عصا ثم خلى النسور فطرن وصعدن طمعا فً اللحم حتى بعدن 

 فً الهواء.
افتح الباب األول وانظر فً السماء هل ترى منه شٌبا ففتح ونظر،  :لال نمرود لصاحبه
لال: افتح الباب األسفل وانظر إلى األرض كٌؾ تراها ففعل ذلن فمال: إن السماء كهٌبتها ثم 

فمال أرى األرض مثل اللجة البٌضاء، والجبال مثل الدخان، وطارت النسور وارتفعت حتى 
حالت بٌنها وبٌن التابوت فمال لصاحبه افتح البابٌن ففتح األعلى فإذا السماء كهٌبتها وفتح األسفل 

 ودي: أٌها الطاؼٌة أٌن ترٌد.فإذا األرض سوداء مظلمة، ون
لال عكرمة: كان معه فً التابوت ؼبلم لد حمل الموس والنشاب فرمى علٌهم فعاد إلٌه 
 السهم متلطخا بدم. فمال: كفٌت نفسن إله السماء واختلفوا فً ذلن السهم من أي شًء تلطخ.

 لال عكرمة: سمكة فدت نفسها هلل من بحر فً الهواء معلك.
 طابر من الطٌور أصابه السهم.ولال بعضهم: من 

لالوا: ثم أمر نمرود صاحبه أن ٌضرب العصا وأن ٌنكس اللحم ففعل ذلن فهبطت 
النسور بالتابوت فسمعت الجبال حفٌؾ التابوت فً النسور ففزعت وظنت أن لد حدث بها حدث 

 .(ٕ){"وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال:}فً السماء أو أن المٌامة لد لامت فذلن لوله 

ِ َمْكُرهُْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  وعند هللا جزاء هذا المكر فإنه  ، أي:"[ٙٗ}َوِعْنَد َّللاَّ
 .(ٖ)"محٌط بهم وبمكرهم

ِ َمْكُرهُْم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[ٙٗ}َوِعْنَد َّللاَّ
 .(ٗ)علً بن عٌسىأحدهما : وعند هللا مكرهم عالماً به ال ٌخفى علٌه ، حكاه الماوردي عن 

، (ٙ)، ولتادة(٘)الثانً : وعند هللا مكرهم محفوظاً علٌهم حتى ٌجازٌهم علٌه ، لاله الحسن
 .(2)والمشٌري
 .(1)"جزاء مكرهم لال الثعلبً: معناه: " 

وإن كان مكرهم  ، أي:"[ٙٗ}َوإِْن َكاَن َمْكُرهُْم ِلتَُزوَل ِمْنهُ اْلِجَباُل{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  
 .(5)"من الموة والتؤثٌر حتى لٌإدي إلى زوال الجبال ولكنَّ هللا عَصم وولى منه

أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأمر اإلسبلم وثبوته كثبوت الجبال الراسخة ألن هللا وعده  لال الثعلبً:" 
 .(ٓٔ)"إظهار دٌنه على األدٌان كلها، ولٌل معناه: كان مكرهم

 .(ٔٔ)"وإن كان مكرهم ألوهن وأضعؾ من أن تزول منه الجبال :"ولال الحسن 

                                                             

 .ٖٕٕ٘/2(:صٖٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٖ/٘الكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .5ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٖٔ/5حكاه عنه المرطبً فً تفسٌره: (2)
 .ٕٖٙ/٘الكشؾ والبٌان: (1)
 .5ٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٖٙ/٘الكشؾ والبٌان: (ٓٔ)
 .ٖٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
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ما كان مكرهم  {،َوإِْن َكاَن َمْكُرهُْم ِلتَُزوَل ِمْنهُ اْلِجبَالُ } :أربع فً المرآن ولال الحسن:" 
إِْن َكاَن }ما كنا فاعلٌن، ولوله  {التََّخْذَناهُ ِمْن لَُدنَّا إِْن كُنَّا فَاِعِلٌنَ }لتزول منه الجبال، ولوله 
ُل اْلعَابِِدٌنَ  ْحَمِن َولٌَد فَؤَنَا أَوَّ ما  {َولَمَْد َمكَّنَّاهُْم فٌَِما إِْن َمكَّنَّاكُمْ }ما كان للرحمن ولد، ولوله  {ِللرَّ

فَإِْن }لال هارون: وحدثنً بهّن عمرو بن أسباط، عن الحسن، وزاد فٌهّن واحدة  مكناكم فٌه.
ٌْنَ } ما كنت فً شنّ  {كُْنَت فًِ َشنٍّ  ا أَنزْلنَا إِلَ  .(ٔ){"ِممَّ
 :(ٕ)، لراءتان[ٙٗ}َوإِْن َكاَن َمْكُرهُْم ِلتَُزوَل ِمْنهُ اْلِجَباُل{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً  

ة لّراء الحجاز والمدٌنة ، وهً لراءة «ِلتَُزولَ »إحداهما : بكسر البلم األولى وفتح الثانٌة:  عامَّ
ومعناها: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال ، احتماراً له ، لاله ابن ، والعراق ما خبل الكسابً

 . (ٖ)عباس والحسن
، وهً لراءة الكسابً، ومعناها: وإن كان «َلتَُزولُ »الثانٌة : بفتح البلم األولى وضم الثانٌة

ً له. وهً لراءة علً ، وعبدهللا بن (ٗ)-رضً هللا عنه-مكرهم لتزول منه الجبال استعظاما
 .(ٙ)، وأنس(٘)مسعود

، وعبدهللا بن (5)، وعبدهللا بن مسعود(1)، وعلً بن أبً طالب(2)ولرأ عمر بن الخطاب
ًّ بن كعب رضً هللا عنهم :  .(ٓٔ)«َوإِْن كاَد َمْكُرهُْم لَتَُزوُل ِمْنهُ الِجبالُ  »بن عباس وأب

 : (ٔٔ)التً عنى زوالها بمكرهم لوالن «الجبال»وفً 
 أحدهما : جبال األرض .

 : اإلسبلم والمرآن ، ألنه لثبوته ورسوخه كالجبال . الثانً
 الفوابد:
 تمرٌر جرٌمة لرٌش فً ابتمارها على لتل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. -ٔ
ً عن رب العالمٌنلٌس مكر الماكرٌن أن  -ٕ مكر األعداء وكٌدهم، وما عندهم فإن ، ؼاببا

 عّز وجّل. رة هللابإزاء لد، فإنه ال ٌسواي شٌبا من الموة والعدة والوسابل
 المرآن

َ َعِزٌٌز ذُو اْنتِمَاٍم ) َ ُمْخِلَؾ َوْعِدِه ُرسُلَهُ إِن  ّللا   [9ٗ({ ]إبراهٌم : 9ٗ}فاََل تَْحَسبَن  ّللا 
 التفسٌر:

أن هللا ٌخلؾ رسله ما وعدهم به من النصر وإهبلن مكذبٌهم. إن هللا  -أٌها الرسول-فبل تحسبن 
 منتمم من أعدابه أشد انتمام.  عزٌز ال ٌمتنع علٌه شًء،

َ ُمْخِلَؾ َوْعِدِه ُرسُلَهُ{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  أٌها -فبل تحسبن  ، أي:"[2ٗ}فَبَل تَْحَسبَنَّ َّللاَّ
 .(ٕٔ)"أن هللا ٌخلؾ رسله ما وعدهم به من النصر وإهبلن مكذبٌهم -الرسول
 .(ٖٔ)"بالنصر ألولٌابه وهبلن أعدابه لال الثعلبً: أي:" 
 .(ٗٔ)"أي : من نصرتهم فً الحٌاة الدنٌا وٌوم ٌموم األشهاد لال ابن كثٌر:" 

                                                             

 .ٖٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٖ، والنكت والعٌون:ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٖٗٔ/ٖت والعٌون:انظر: النك (ٓٔ)
 .1ٖٔ/5، وتفسٌر المرطبً:ٖٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٕٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 . 2ٕٖ/٘الكشؾ والبٌان:(ٖٔ)
 .1ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 .(ٔ)"وفٌه تمدٌم وتؤخٌر، تمدٌره: وال تحسبن هللا مخلؾ رسله وعده لال البؽوي:" 
ال تحسبنّه ٌخلؾ رسله وعده ألنه ال ٌخلؾ الوعد لصدله فى لوله،  :أي لال المشٌري:" 

 .(ٕ)"وله أن ٌعذبهم بما وعدهم لحمّه فى ملكه
الذي  {فبل تحسبن هللا مخلؾ وعده}ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص:  لال الطبري:" 

وعدهم من كذبهم، وجحد ما أتوهم به من عنده، وإنما لاله تعالى ذكره لنبٌه تثبٌتا وتشدٌدا 
لعزٌمته، ومعرفه أنه منزل من سخطه بمن كذبه وجحد نبوته، ورد علٌه ما أتاه به من عند هللا، 

ذٌب رسلهم مثال ما أنزل بمن سلكوا سبٌلهم من األمم الذٌن كانوا لبلهم على مثل منهاجهم من تك
 .(ٖ)"وجحود نبوتهم ورد ما جاءوهم به من عند هللا علٌهم

ُ أَلَْؼِلبَنَّ أَنَا  ،[ٔ٘}إِنَّا لَنَْنُصُر ُرسُلََنا{ ]ؼافر :  :لوله :ٌعنً لال النسفً:"  }َكتََب َّللاَّ
وهو  {وعده}إلى  {مخلؾ}وأضاؾ  {لتحسبن}ثان  مفعول {مخلؾ} ،[َٕٔوُرسُِلً{ ]المجادلة : 

وإنما لدم المفعول الثانً على  .مخلؾ رسله وعده :والتمدٌر {رسله}المفعول الثانً له واألول 
َ اَل ٌُْخِلُؾ اْلِمٌعَاد{ ]آل عمران :  :لٌعلم انه ال ٌخاؾ الوعد أصبل كموله ،األول / الرعد: 5}إِنَّ َّللاَّ
لفه رسله الذٌن هم خٌرته لٌوذن أنه إذا لم ٌخلؾ وعده أحدا فكٌؾ ٌخ {،رسله:}ثم لال ،[ٖٔ

 .(ٗ)"وصفوته
َ َعِزٌٌز ذُو اْنتِمَاٍم{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  إن هللا عزٌز ال ٌمتنع علٌه  ، أي:"[2ٗ}إِنَّ َّللاَّ

 .(٘)"شًء، منتمم من أعدابه أشد انتمام
ال ٌمانع منه شًء أراد عموبته، لادر على كل من طلبه، ال  {عزٌز} لال الطبري:" 

ممن كفر برسله وكذبهم، وجحد نبوتهم، وأشرن به واتخذ معه  {ذو انتمام}ٌفوته بالهرب منه. 
 .(ٙ)"إلها ؼٌره
 .(2)"}إن هللا عزٌز{ ؼالب ال ٌماكر }ذو انتمام{ ألولٌابه من أعدابه لال النسفً:" 

( علٌه شًء أراده ، وال ٌؽالب ، وذو ٔثم أخبر أنه ذو عزة ال ٌمتنع ) لال ابن كثٌر:" 
بٌَِن { ]الطور :  ٌٌْل ٌَْوَمبٍِذ ِلْلُمَكذِّ  .(1)"[ٔٔانتمام ممن كفر به وجحده } َو

 الفوابد:
 بٌان صدق وعد هللا من وعدهم من رسله وأولٌابه. -ٔ
 .(5)"المنٌع الذي ال ٌؽلب : أي:"«العزٌز»و: إثبات اسم من أسماء هللا. وهومن الفوابد -ٕ
 المرآن

اِر ) ِ اْلَواِحِد اْلمَه  ٌَْر اَْلَْرِض َوالس َماَواُت َوبََرُزوا َّلِل   [9ٗ({ ]إبراهٌم : 9ٗ}ٌَْوَم تُبَد ُل اَْلَْرُض َؼ
 التفسٌر:

 وانتمام هللا تعالى ِمن أعدابه فً ٌوم المٌامة ٌوم تُبَدَّل هذه األرض بؤرض أخرى بٌضاء نمٌَّة
كالفضة، وكذلن تُبَدَّل السموات بؽٌرها، وتخرج الخبلبك من لبورها أحٌاء ظاهرٌن للماء هللا 

 الواحد المهار، المتفرد بعظمته وأسمابه وصفاته وأفعاله ولهره لكل شًء.
ٌَْر اأْلَْرِض َوالسََّماَواُت{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ام وانتم ، أي:"[1ٗ}ٌَْوَم تُبَدَُّل اأْلَْرُض َؼ

هللا تعالى ِمن أعدابه فً ٌوم المٌامة ٌوم تُبَدَّل هذه األرض بؤرض أخرى بٌضاء نمٌَّة كالفضة، 
 .(ٔ)"وكذلن تُبَدَّل السموات بؽٌرها

                                                             

 .ٖٔٙ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٕٓٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٕ)
 .ٗٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٓٔ-25ٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٗ)
 .ٕٔٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٗٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٓٔ/ٕتفسٌر النسفً: (2)
 .1ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٗ-2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (5)
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أي : وعده هذا حاصل ٌوم تبدل األرض ؼٌر األرض ، وهً هذه على  لال ابن كثٌر:" 
ن حدٌث أبً حازم ، عن سهل بن ؼٌر الصفة المؤلوفة المعروفة ، كما جاء فً الصحٌحٌن ، م

ٌحشر الناس ٌوم المٌامة على أرض بٌضاء عفراء ، كمرصة »سعد لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
 .(ٖ)"(ٕ)«النمً ، لٌس فٌها معلم ألحد

تبدل صورة األرض التً علٌها بنو آدم بؤرض بٌضاء نمٌة لم ٌسفن  :ٌمول لال مماتل:" 
علٌها دم ولم ٌعمل علٌها معصٌة وهً أرض الصراط وعمك الصراط خمسمابة عام وتبدل 

 .(ٗ)"السماوات فبل تكون شٌبا
 .(٘)"هذا ٌوم المٌامة، خلك سوى الخلك األول لال ابن زٌد:" 
وأما لوله عز وجل: }ٌوم تبدل األرض ؼٌر األرض{ فلٌس  لال أبو عبدهللا الحلٌمً:" 

معناه أنها تجعل شٌبا آخر سوى األرض، فكون مكان األرض مرفما لٌس بؤرض. وإنما هو أنها 
تهٌؤ هٌبة أخرى، حتى تكون المنظر ؼٌر هذه التً تشاهدونها، وهو الرجل بؽٌر خلمه وسٌرته 

 .(ٙ)"الذي كنت، وهللا أعلم مع صدٌمه، فٌمول تبدلت وتؽٌرت، ولست الرجل
ٌَْر اأْلَْرِض{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً    ، وجوه من التفسٌر:[1ٗ}ٌَْوَم تُبَدَُّل اأْلَْرُض َؼ

، (2)أحدها : أنها تبدل بؤرض ؼٌرها بٌضاء كالفضة، لم تعمل علٌها خطٌبة ، لاله ابن مسعود
 .(1)ومجاهد
ٌجاء بؤرض بٌضاء كؤنها سبٌكة فضة لم ٌسفن فٌها دم، ولم  لال عبدهللا بن مسعود:" 

 .(5)"ٌعمل علٌها خطٌبة، لال: فؤول ما ٌحكم بٌن الناس فٌه فً الدماء
ٌبدلها هللا ٌوم المٌامة بؤرض من فضة لم تعمل علٌها الخطاٌا، ٌنزل  لال أنس بن مالن:" 

 .(ٓٔ)"الجبار تبارن وتعالى علٌها
 .(ٔٔ)األرض من فضة بٌضاء"ولال ابن عباس : "تبدل 

، (ٖٔ)، وابن عباس(ٕٔ)رضً هللا عنه-. وهذا لول علًأرضا من فضةأنها تبدل  الثانً :
 .(ٗٔ)وأنس
 .(٘ٔ)"األرض من فضة، والجنة من ذهب لال علً:" 
 .(ٙٔ)"ٌبدلها هللا ٌوم المٌامة بؤرض من فضة لال أنس:" 

 .(2ٔ)مسعودالثالث: أنها تبدل نارا. وهذا مروي عن عبدهللا بن 
األرض كلها نار ٌوم المٌامة، والجنة من ورابها ترى أكوابها وكواعبها،  لال عبدهللا:" 

والذي نفس عبد هللا بٌده، إن الرجل لٌفٌض عرلا، حتى ٌرشح فً األرض لدمه، ثم ٌرتفع حتى 

                                                                                                                                                                              

 .ٕٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .(25ٕٓ( وصحٌح مسلم برلم )ٕٔ٘ٙصحٌح البخاري برلم )(ٕ)
 .1ٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٕٗ٘/2(:صٖٖٕٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٗٗ/ٔالمنهاج فً شعب اإلٌمان: (ٙ)
 .ٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5ٓٔ/ٕ(:صٕ٘ٔتفسٌر المرآن من الجامع البن وهب) (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .5ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .1ٗ/2ٔانظر تفسٌر الطبري: (2ٔ)
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 .(ٔ)"لمونٌبلػ أنفه وما مسه الحساب، فمالوا: مم ذان ٌا أبا عبد الرحمن؟ لال: مما ٌرى الناس وٌ
 .(ٔ)"لمونوٌ

، أو (ٖ)عن دمحم بن كعب المرظً، وهو مروي (ٕ). وهذا لول سعٌد بن جبٌرٌبدلها خبزةالرابع: 
 .(ٗ)-شّن الراوي-عن دمحم بن لٌس

 .(٘)"تبدل خبزة بٌضاء ٌؤكل المإمن من تحت لدمٌه لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٙ). لاله كعبٌصٌر مكان البحر النار، وؼٌر األرضتبدل الخامس: أنها 
 .(2)ولال الحسن :"أنها هً هذه األرض، وإنما تبدل صورتها وٌطهر دنسها" 
عن أبً هرٌرة، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ٌوم تبدل األرض ؼٌر األرض والسماوات  

فٌبسطها وٌسطحها وٌمدها مد األدٌم العكاظً ال ترى فٌها عوجا وال أمتا، ثم ٌزجر هللا الخلك 
فإذا هم فً هذه األرض المبدلة فً مثل مواضعهم من األولى ما كان فً بطنها  زجرة واحدة

كان فً بطنها وما كان على ظهرها كان على ظهرها، وذلن حٌن ٌطوي السماوات كطً 
 .(1)السجل للكتاب، ثم ٌدحو بهما، ثم تبدل األرض ؼٌر األرض والسموات"

وم المٌامة مدت األرض مد األدٌم. إذا كان ٌ»لال:  -رضً هللا عنهما  -عن ابن عباس  
فإذا كان ذلن لبضت هذه السماء الدنٌا على أهلها فنثروا على وجه األرض، فإذا أهل السماء 
الدنٌا أكثر من جمٌع أهل األرض، فإذا رآهم أهل األرض فزعوا، ولالوا: أفٌكم ربنا؟ فٌمولون: 

لال: فؤلهل السماء  -ى السماء السابعةوساق إل-لٌس فٌنا وهو آت. لال: ثم ٌمبض السماء الثانٌة 
السابعة وحدهم أكثر من أهل ست سماوات، ومن جمٌع أهل األرض بالضعؾ، لال: وٌجًء هللا 

 .(5)«تعالى فٌهم، واألمم جثا صفوؾ لال: فٌنادي مناد: ستعلمون الٌوم من أصحاب الكرم
بٌضاء، لم ٌعمل فٌها ٌجمع الناس ٌوم المٌامة فً أرض "عمرو بن مٌمون األودي: لال  

 .(ٓٔ)"خطٌبة ممدار أربعٌن سنة ٌلجمهم العرق

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب، لول من لال: معناه: ٌوم تبدل األرض  لال الطبري:" 
التً نحن علٌها الٌوم ٌوم المٌامة ؼٌرها، وكذلن السماوات الٌوم تبدل ؼٌرها، كما لال جل ثناإه، 

أخرى من فضة، وجابز أن تكون نارا وجابز أن تكون خبزا،  وجابز أن تكون المبدلة أرضا
وجابز أن تكون ؼٌر ذلن، وال خبر فً ذلن عندنا من الوجه الذي ٌجب التسلٌم له أي ذلن 

 .(ٔٔ)"ٌكون، فبل لول فً ذلن ٌصح إال ما دل علٌه ظاهر التنزٌل
 ، وجوه:[1َٗوالسََّماَواُت{ ]إبراهٌم :  وفً لوله تعالى:} 
أن السموات تبدل بؽٌرها كاألرض فتجعل السماء من ذهب، واألرض من فضة ، لاله أحدها : 

 .(ٔ)، ومجاهد(ٕٔ)علً بن أبً طالب

                                                             

 .1ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .5ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٓ٘-5ٗ/2ٔأخرجه الطبري:  (1)
 ،(بؽٌة - ٕٕٔٔ) مسنده فً والحارث جعفر، بن دمحم طرٌك من ،(1ٖٗ/ ٕٗ) التفسٌر فً الطبري أخرجه(5)
 من ،(2ٖٔ) األهوال فً الدنٌا= ... = أبً وابن خلٌفة، بن هوذة عن( ٕٙ/ ٙ) الحلٌة فً نعٌم أبو طرٌمه ومن
 . ...به األعرابً، جمٌلة أبً ابن هو عوؾ عن ثتهم ثبل المبارن، ابن طرٌك

 إتحاؾ فً البوصٌري األثر هذا إسناد حسن ولد فٌه، متكلم فهو حوشب بن شهر ؼٌر ثمات رجالهو
 .(2٘٘ٗ) العالٌة المطالب فً والحافظ ،(ٕٙٔ/ 1) الخٌرة
 .ٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 ٕٓ٘/ٗ، وابن كثٌر فً تفسٌره:ٗٗٔ/ٖحكاه عنه الماوردي فً  النكت والعٌون: (ٕٔ)
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ً وتبدل  ً والبحار نٌرانا الثانً : أن السموات تبدل بؽٌرها كاألرض، فتصٌر السموات جنانا
 .(ٕ)األرض بؽٌرها ، لاله كعب األحبار

ال ٌركب البحر إال ؼاز أو حاج أو معتمر ، فإن وفً الحدٌث الذي رواه أبو داود : " 
 .(ٖ)تحت النار بحرا" ، وتحت البحر نارا

 .(ٗ)الثالث : أن تبدٌل السموات تكوٌر شمسها وتكاثر نجومها ، لاله ابن عٌسى
. وانفطارها وانشمالها وتكوٌر شمسها وخسوؾ لمرها تبدٌل السماوات انتثار كواكبهاالرابع : أن 
 .(٘)لاله الزجاج

 .(ٙ)أن تبدٌلها أن تطوى كطً السجل للكتب ، لاله الماسم بن ٌحٌى
 .(2)الخامس : أن تبدٌلها أن تنشك فبل تظل ، لاله ابن شجرة

السادس : أن تبدٌلها اختبلؾ أحوالها ، تكون فً حال كالمهل ، وفً حال كالوردة ، وفً حال 
 .(1)كالدهان ، حكاه ابن األنباري

اِر{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ِ اْلَواِحِد اْلمَهَّ وتخرج الخبلبك من  ، أي:"[1ٗ}َوَبَرُزوا َّلِلَّ
لبورها أحٌاء ظاهرٌن للماء هللا الواحد المهار، المتفرد بعظمته وأسمابه وصفاته وأفعاله ولهره 

 .(5)"لكل شًء
 .(ٓٔ)"خرجوا من لبورهم بارزٌن :أي لال الزجاج:" 
اِر { لال ابن كثٌر:"  أي :  ،أي : خرجت الخبلبك جمٌعها من لبورهم هلل } اْلَواِحِد اْلمَهَّ
 .(ٔٔ)"لهر كل شًء وؼلبه ، ودانت له الرلاب ، وخضعت له األلباب الذي

ٌمول: وظهروا هلل المنفرد بالربوبٌة، الذي ٌمهر كل شًء فٌؽلبه وٌصرفه  لال الطبري:" 
لما ٌشاء كٌؾ ٌشاء، فٌحًٌ خلمه إذا شاء، وٌمٌتهم إذا شاء، ال ٌؽلبه شًء، وال ٌمهره من 

 .(ٕٔ)"لبورهم أحٌاء لمولؾ المٌامة

ٌة وخرجوا من لبورهم، وال ٌستترون من هللا بشًء فً أرض مستو :ٌمول لال مماتل:" 
ر{ الواحد ال شرٌن له المها} ،مثل األدم ممدودة لٌس علٌها جبل، وال بناء، وال نبت وال شًء

 .(ٖٔ)"الماهر لخلمه :ٌعنً
}ٌوم تبدل األرض ؼٌر األرض والسموات "عابشة سؤلت رسول هللا عن هذه اآلٌة: عن  

لال: سبمت الناس بالسإال وبرزوا هلل الواحد المهار{، لالت: فؤٌن الناس ٌومبذ، ٌا رسول هللا، 
عن هذه اآلٌة، ٌا عابشة، الناس ٌومبذ على الصراط، فمنهم من ٌمشً منكبا على وجهه، ومنهم 
من ٌمشً سوٌا على صراط المستمٌم، وٌعطى كل مإمن ومنافك نورا، فؤما المإمن فٌبمى 

 .(ٗٔ)"فٌضًء له نوره حتى ٌدخله الجنة، وأما الكافر والمنافك فٌؽطى نوره وٌختطؾ

                                                                                                                                                                              

 .ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 ٕٔ٘/ٗ، وابن كثٌر فً تفسٌره:ٗٗٔ/ٖحكاه عنه الماوردي فً  النكت والعٌون: (ٕ)
رواه من طرٌك بشر أبً عبد هللا ، عن بشٌر بن مسلم ، عن عبد هللا بن ، (15ٕٗسنن أبً داود برلم )(ٖ)

 .(21ٗعمرو مرفوعا ، ولد ضعؾ هذا الحدٌث جماعة من األبمة. انظر ألوالهم فً : السلسلة الضعٌفة برلم )
 .ٗٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٙٔ/ٖانظر: معانً المرآن:  (٘)
 .ٗٗٔ/ٖر: النكت والعٌون:انظ (ٙ)
 .ٗٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٗٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٔٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٙٔ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٕٖ/ٕ(:صٗ٘تفسٌر المرآن من الجامع البن وهب) (ٗٔ)
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أنا أول الناس سؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن هذه اآلٌة : } "عن عابشة أنها لالت : وفً رواٌة  
اِر { لالت : للت : أٌن الناس  ِ اْلَواِحِد اْلمَهَّ ٌَْر األْرِض َوالسََّماَواُت َوَبَرُزوا َّلِلَّ ٌَْوَم تُبَدَُّل األْرُض َؼ

 .(ٔ)«"الصراطعلى »ٌومبذ ٌا رسول هللا ؟ لال : 
حدثتنً عابشة أنها سؤلت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، عن لوله تعالى : } :"عن ابن عباسو 

ٌَّاٌت بٌَِِمٌنِِه { ]الزمر :  [ ، فؤٌن الناس 2َٙواألْرُض َجِمًٌعا لَْبَضتُهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِو
 .(ٕ)«"جهنمهم على متن :»ٌومبذ ٌا رسول هللا ؟ لال 

أتً النبً ملسو هيلع هللا ىلص حبر من الٌهود فمال: أرأٌت إذ ٌمول هللا "عن أبً أٌوب األنصاري: لال: و 
فً كتابه: ٌوم تبدل األرض ؼٌر األرض والسماوات، فؤٌن الخلك عند ذلن؟ فمال أضٌاؾ هللا، 

 .(ٖ)"فلن ٌعجزهم ما لدٌه
كنت لابما عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فجاءه َحبر من "ثوبان مولى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : وعن  

أحبار الٌهود ، فمال : السبلم علٌن ٌا دمحم. فدفعته دفعة كاد ٌُصَرع منها ، فمال : لم تدفعنً ؟ 
ه باسمه الذي َسّماه به أهله! فمال فملت : أال تمول : ٌا رسول هللا ؟! فمال الٌهودي : إنما ندعو

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن اسمً دمحم الذي سمانً به أهلً". فمال الٌهودي : جبت أسؤلن. فمال رسول 
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أٌنفعن شًء إن حدثتن ؟" فمال : أسمع بؤذنً. فنكت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعود معه ، فمال :
"سل". فمال الٌهودي : أٌن ٌكون الناس ٌوم تبدل األرض ؼٌر األرض والسموات ؟ فمال رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "هم فً الظلمة دون الجسر"  لال : فمن أول الناس إجازة ؟ لال : فمال : "فمراء 

كبد النون" لال : فما المهاجرٌن". لال الٌهودي : فما تُْحفَتُهم حٌن ٌدخلون الجنة ؟ لال : "زٌادة 
ؼذاإهم فً أثرها ؟ لال : "ٌنحر لهم ثور الجنة الذي كان ٌؤكل من أطرافها". لال : فما شرابهم 
علٌه ؟ لال : "من عٌن فٌها تسمى سلسبٌبل". لال : صدلت. لال : وجبت أسؤلن عن شًء ال 

دثتن ؟" لال : أسمع ٌعلمه أحد من أهل األرض إال نبً أو رجل أو رجبلن ؟ لال : "أٌنفعن إن ح

بؤذنً. لال : جبت أسؤلن عن الولد. لال : "ماء الرجل أبٌض وماء المرأة أصفر ، فإذا اجتمعا 
ًَّ المرأة أذكرا  بإذن هللا  ًُّ الرجل من وإذا عبل منً المرأة منً الرجل أنَّثا بإذن  -تعالى  -فَعَبل من

، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "لمد سؤلنً هذا  هللا" لال الٌهودي : لمد صدلت ، وإنن لنبً. ثم انصرؾ
 .(ٗ)عن الذي سؤلنً عنه ، وما لً علم بشًء منه ، حتى أتانً هللا به"

 الفوابد:
 إنتهاء الوجود الدنٌوي وحدوث الوجود األخروي: -ٕ

نإمن بانتهاء وجود هذا العالم الدنٌوي، عند انتهاء أجل وجوده فً علم هللا: 
هذا الكون، فٌخرب الكون العلوي، كما ٌخرب الكون السفلً، لٌكون وجود فٌنحل نظام 

العالم األخروي فً كون آخر، ونظام آخر، إذ الذي لدر على خلمه ونظامه، لادر على 
}ٌوم تبدل األرض ؼٌر  ، لال تعالى:إعدامه وإبطال نظامه، وعلى خلك مثله ونظامه

 .(٘)األرض والسموات ... {
أن لؤلرض عمرا معلوما إذا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اب هللا تعالى وال عن رسول هللا أنه لم ٌجا فً كت -ٖ

انتهى زالت من مكانها وذهبت بالكلٌة. بل الذي ٌدل علٌه المرآن العظٌم أن األرض ال 
ا الَِّذٌَن َشمُوا فَِفً ال نَّاِر تزال بالٌة إلى األبد إال أنها تبدل ٌوم المٌامة. لال هللا تعالى }فَؤَمَّ

لَُهْم فٌَِها َزفٌٌِر َوَشِهٌٌك * َخاِلِدٌَن فٌَِها َما َداَمِت السََّمَواُت َواأْلَْرُض إِالَّ َما َشاَء َربَُّن إِنَّ 
ا الَِّذٌَن سُِعُدوا فَِفً اْلَجنَِّة َخاِلِدٌَن فٌَِها َما َداَمِت السََّمَواُت  َربََّن فَعَّاٌل ِلَما ٌُِرٌُد * َوأَمَّ

ٌَْر َمْجذُوٍذ{َواأْلَرْ  فمد دلت هذه اآلٌات على أن األرض ال  ،ُض إِالَّ َما َشاَء َربَُّن َعَطاًء َؼ

                                                             

 .(25ٕٗ( وابن ماجة برلم )ٕٖٔٔ( وسنن الترمذي برلم )25ٕٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖ٘/ٙالمسند )(ٔ)
 .(2ٔٔ/ٙالمسند )(ٕ)
 .ٖٕٕ٘/2(:صٕٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .(ٖ٘ٔصحٌح مسلم برلم : )(ٗ)
 .1ٔٔانظر: العمابد اإلسبلمٌة البن بادٌس: (٘)
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ُل اأْلَْرُض  (2ٓٔ)تزال بالٌة على األبد وأما تبدٌلها ٌوم المٌامة فمد لال تعالى }ٌَْوَم تُبَدَّ
ارِ  ِ اْلَواِحِد اْلمَهَّ ٌَْر اأْلَْرِض َوالسََّمَواُت َوَبَرُزوا َّلِلَّ  [.1ٓٔ-2ٓٔ]هود: {َؼ

 :«المهار»، و«الواحد»ومن الفوابد: إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٗ
هو الذي توّحد بجمٌع الكماالت، وتفّرد بكل كمال، ومجد وجبلل،  : "«الواحد»فـ -

وجمال، وحمد، وحكمة، ورحمة، وؼٌرها من صفات الكمال فلٌس له فٌها مثٌل وال 
وجوه فهو األحد فً حٌاته، ولٌومٌته، وعلمه، ولدرته، نظٌر، وال مناسب بوجه من ال

وعظمته، وجبلله، وجماله، وحمده، وحكمته، ورحمته، وؼٌرها من صفاته، موصوؾ 
بؽاٌة الكمال، ونهاٌته من كل صفة من هذه الصفات فٌجب على العبٌد توحٌده، عمداً، 

ة، وٌفردوه بؤنواع ولوالً، وعمبلً، بؤن ٌعترفوا بكماله المطلك، وتفرده بالوحدانٌ
 .(ٔ)العبادة"

هو الفرد الذي لم ٌزل وحده؛ و لم ٌكن معه آخر. ولٌل هو  لال الخطابً:"
المنمطع المرٌن، المعدوم الشرٌن، والنظٌر، ولٌس كسابر اآلحاد من األجسام المإلفة؛ إذ 

 -سبحانه-وهللا ، كل شًء سواه ٌدعى واحدا فهو واحد من جهة ؼٌر واحد من جهات
 .(ٕ)"الواحد الذي لٌس كمثله شًء، والواحد ال ٌثنى من لفظه وال ٌمال واحدان

هو الذي لهر الجبابرة من عتاة خلمه بالعموبة ولهر  : و"«المهار»ومن أسمابه تعالى -
 .(ٖ)"الخلك كلهم بالموت

 المرآن
نٌَِن ِفً اَْلَْصفَاِد )  [4ٗ]إبراهٌم : ({ 4ٗ}َوتََرى اْلُمْجِرِمٌَن ٌَْوَمبٍِذ ُممَر 

 التفسٌر:
المجرمٌن ٌوم المٌامة ممٌدٌن بالمٌود، لد لُِرنت أٌدٌهم وأرجلهم  -أٌها الرسول-وتُْبِصُر 

 بالسبلسل، وهم فً ذُّلٍ وهوان.
نٌَِن فًِ اأْلَْصَفاِد{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  وفً  ، أي:"[5ٗ}َوتََرى اْلُمْجِرِمٌَن ٌَْوَمبٍِذ ُمَمرَّ

 .(ٗ)"ذلن الٌوم الرهٌب تبصر المجرمٌن مشدودٌن مع شٌاطٌنهم بالمٌود واألؼبلل
ٌمول تعالى ذكره: وتعاٌن الذٌن كفروا باهلل، فاجترموا فً الدنٌا الشرن  لال الطبري:" 

ٌمول: ممرنة  {ممرنٌن فً األصفاد}ٌومبذ، ٌعنً: ٌوم تبدل األرض ؼٌر األرض والسماوات. 
 .(٘)"إلى رلابهم باألصفاد، وهً الوثاق من ؼل وسلسلةأٌدٌهم وأرجلهم 

ترى ٌا دمحم ٌومبذ المجرمٌن ، وهم الذٌن أجرموا بكفرهم وفسادهم ، }  لال ابن كثٌر:" 
ممرنٌن { أي : بعضهم إلى بعض ، لد جمع بٌن النظراء أو األشكال  منهم ، كل صنؾ إلى 

[ ، ولال : } َوإِذَا ٕٕصنؾ ، كما لال تعالى : } اْحُشُروا الَِّذٌَن َظلَُموا َوأَْزَواَجُهْم { ]الصافات : 
َجْت { ]التكوٌر : النُّفُ  ِنٌَن َدَعْوا هُنَاِلَن ثُبُوًرا 2وُس ُزّوِ [ ، ولال : } َوإِذَا أُْلمُوا ِمْنَها َمَكانًا َضٌِّمًا ُممَرَّ

نٌَِن فًِ األْصَفاِد { ]ص : ٖٔ{ ]الفرلان :  اٍص َوآَخِرٌَن ُمَمرَّ [ ، ولال : } َوالشٌََّاِطٌَن كُلَّ بَنَّاٍء َوَؼوَّ
ٖ2  ،ٖ1]"(ٙ). 

نٌَِن فًِ األْصفَادِ :"}عن ابن عباس، لوله    .(2)"ٌمول: فً وثاق {،ُممَرَّ
نٌَِن فًِ األْصَفادِ :"}عن لتادة    .(1)"لال: ممّرنٌن فً المٌود واألؼبلل {،ُممَرَّ

                                                             

 عٌون ولرة األبرار للوب بهجة، ؤٕٙ،ٕٓٙ/ ٘، وانظر: التفسٌر: 2ٙٔاسماء هللا الحسنى للسعدي: (ٔ)
 .٘ٙٔ: األخبار= جوامع شرح فً األخٌار
 .1ٕشؤن الدعاء:  (ٕ)
 .ٖ٘شان الدعاء: (ٖ)
 .5ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (1)
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 .(ٔ)"السبلسل«: األصفاد»"عن الضحان، لال:  
نٌَِن فًِ األْصَفادِ "}لال ابن زٌد، فً لوله   لال: صفدت فٌها أٌدٌهم وأرجلهم  {،ُمَمرَّ

 .(ٕ)"ورلابهم، واألصفاد: األؼبلل
نٌَِن فًِ اأْلَْصفَاِد{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[5ٗ}َوتََرى اْلُمْجِرِمٌَن ٌَْوَمبٍِذ ُممَرَّ

 .(ٗ)، وابن لتٌبة(ٖ). لاله أبو عبٌدة«صفد»األؼبلل ، واحدها : :«األصفاد»أحدهما : أن 
 .(٘)"أي: لد لرن بعضهم إلى بعض فً األؼبلل ابن لتٌبة:"لال  
موثمٌن فً السبلسل واألؼبلل صفدت أٌدٌهم إلى أعنالهم فً  :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٙ)"الحدٌد

 :(2)ومنه لول حسان
 ما بٌن مؤسوٍر ٌشد ِصفاُدهُ  ..  صمٍر إذا اللى الكرٌهة حامً

 :(5)ومنه لول عمرو بن كلثوم. (1)لاله األعمشالثانً : أنها: المٌود ، 
 فَآبُوا بالنِّهاِب وبالسَّباٌا ... وأُْبنا بالُملُوِن ُمَصفَِّدٌنا

أي: ممٌّدٌن . وأما لول النابؽة الذبٌانً
(ٔٓ): 

فَد ٌَْت اللَّْعَن بالصَّ  َهذَا الثَّناُء فإْن تَْسَمْع ِلَمابِِلِه ... فََما َعَرْضُت أبَ
 لها صؾ ألنها تمٌد المودة .، ولٌل: «العطٌة»فؤراد بالصفد 

 :(ٔٔ)وفً المجرمٌن الممرنٌن فً األصفاد لوالن
 أحدهما : أنهم الكفار ٌجمعون فً األصفاد كما اجتمعوا فً الدنٌا على المعاصً .

 الثانً : أنه ٌجمع بٌن الكافر والشٌطان فً األصفاد.
 الفوابد:
 .صفة النار والترهٌب منها وصفة أهلها -ٔ

بشٌر رضً هللا عنهما؛ لال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌخطب ٌمول: عن النعمان بن 
وفً رواٌة ألحمد: لال رسول هللا ، (ٕٔ)أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار "»
، حتى لو كان رجل فً ألصى السوق سمعه (ٖٔ)«أنذرتكم النار، أنذرتكم النار»ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .صوته وهو على المنبر وسمع أهل السوق
 بٌان أحوال المجرمٌن فً العرض وفً جهنم. -ٕ
 المرآن

                                                             

 .ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٖ)
 .ٖٕٗانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٖٕٗؼرٌب المرآن: (٘)
 .ٖٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٖٗ/5، وتفسٌر المرطبً: ٗٗٔ/ٖالبٌت له فً النكت والعٌون: (2)
 .ٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 باألصفاد، المؽللون: والمصفدون. نهب جمع: والنهاب. رجعوا: وآبوا. معلمته فً كلثوم بن لعمرو البٌت(5)

 فصفدناهم ملوكهم، إلى وعمدنا أموالهم، وال أسبلبهم، إلى نلتفت فلم بهم، ظفرنا: ٌمول. الؽل وهو صفد،: الواحد
( وتحرٌكها الفاء بتسكٌن) والصفد الصفد، وهو. ؼل أو به ٌوثك حبل: الصفاد( : صفه: اللسان) وفً. الحدٌد فً
 هً: لٌل".  األصفاد فً ممرنٌن"  التنزٌل وفً. ذلن ؼٌر على كسر نعمله ال: سٌده ابن لال. األصفاد: والجمع. 

 .للتبرٌزي العشر المصابد وشرح للزوزنً، السبع المعلمات شرح وانظر. صفد واحدها. المٌود: ولٌل. األؼبلل
 .(٘٘ٔ ص الحلبً طبعة السما مصطفى بشرح الجاهلً الشعر مختار) الذٌبانً للنابؽة البٌت هذا(ٓٔ)
 .٘ٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
( : رجاله رجال الصحٌح. والبٌهمى 12ٔ/ٕ( ، لال الهٌثمى )1ٖ1ٙٔ، رلم 1ٕٙ/ٗأخرجه أحمد )(ٕٔ)
( 1ٕٕٔ، رلم ٕ٘ٗ/ٕ( ، والدارمى )25ٕ، رلم 2ٓٔأٌضا: الطٌالسى )ص ( . وأخرجه ٙٗ٘٘، رلم 2ٕٓ/ٖ)

 .( ، ولال: صحٌح على شرط مسلم1٘ٓٔ، رلم ٖٕٗ/ٔ، والحاكم )
 .(1ٖ1ٙٔ، رلم 1ٕٙ/ٗأخرجه أحمد )(ٖٔ)
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 [ٓ٘({ ]إبراهٌم : ٓ٘}َسَرابٌِلُُهْم ِمْن لَِطَراٍن َوتَْؽَشى ُوُجوَهُهُم الن اُر )
 التفسٌر:

 ثٌابهم من المَِطران الشدٌد االشتعال، وتلفح وجوههم النار فتحرلها.
ثٌابهم من المَِطران الشدٌد  ، أي:"[ِٓ٘مْن لَِطَراٍن{ ]إبراهٌم : }َسَراِبٌلُُهْم لوله تعالى: 
 .(ٔ)"االشتعال
 .(ٕ)"«سربال»لمصهم، وواحدها  :أي لال أبو عبٌدة وابن لتٌبة:" 
، بلأي : ثٌابهم التً ٌلبسونها علٌهم من لطران ، وهو الذي تُهنؤ به اإل لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)"شًء بالنارأي : تطلى ، لاله لتادة. وهو ألصك 
 :(ٗ)ٌمول: لمصهم التً ٌلبسونها، واحدها: سربال، كما لال امرإ المٌس لال الطبري:" 

ٌنً إذَا لُْمُت سْربالً  .(٘)"لَعُوٌب تُنَّسِ
 .(ٙ)"السرابٌل: المُُمص لال ابن زٌد:" 

 لوالن : -ها هنا- «المطران»وفً 
، وإنما جعلت سرابٌلهم (1)، وابن زٌد(2)الحسنأحدهما : أنه المطران الذي تهنؤ به الجمال، لاله 

 من لطران إلسراع النار إلٌها .
 .(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)، وسعٌد بن جبٌر(5)الثانً : أنه النحاس الحامً، لاله ابن عباس

 .(ٖٔ)"هو النحاس المذاب لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)"لمصهم من نحاس ذابب :ٌعنً ولال مماتل:" 
فر المذاب ،«ِمْن لَْطٍر آنٍ »:ن لتادة " ع   .(٘ٔ)"ٌعنً: الّصِ
 .(ٙٔ)"لال: من صفر لد انتهى حّره ،«ِمْن لَْطٍر آنٍ »عن لتادة أنه كان ٌمرأ " و 
أنى فهو  ،أراد: نحاسا لد بلػ منتهى حره« من لطر آن»من لرأ:  لال ابن لتٌبة:" 

 .(2ٔ)"آن

                                                             

 .ٕٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 ٖٕٗ، وؼرٌب المرآن:ٖ٘ٗ/ٔمجاز المرآن: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 العوارض بٌضاء ومثلن"  وصدره ،( بٌتا ٗ٘) المطولة المٌته من حجر بن المٌس المرئ بٌت عجز هذا(ٗ)

 من سالط البٌت وهذا( . 2ٖ ص الحلبً طبعة السما مصطفى بشرح الجاهلً، الشعر مختار انظر" ) طفلة
 نمله وفٌما الشنتمري، األعلم نسخة فً وثابت البطلٌوسً، أٌوب بن عاصم بكر أبً الوزٌر بشرح الدٌوان نسخة
 وأمنع: " المٌس امرئ لول بعد أورده( 52ٔ: ٔ ج) المصٌدة أبٌات من الكبرى األدب خزانة فً البؽدادي
 الخد صفحة والعارضة والعارض. لبسباسة والخطاب. رب واو: البٌت فً والواو".  الخالً بها ٌزن أن عرسً
( : بالفتح) والطفلة الضحن، عن ٌبدو ما الوجه ومن الشًء، من ٌستمبلن وما الوجه، وجانب العنك، وصفحة
 والشاهد لمٌصً، أنسى حتى بفإادي، تذهب: ٌرٌد الممٌص،: والسربال. الدل الحسنة: واللعوب. البدن الناعمة
 .العرب عند الممٌص هو: السربال أن الطبري، عند فٌه
 .ٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٙ٘-٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .ٖٕٗؼرٌب المرآن: (2ٔ)
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لال: لطر، واآلن: الذي لد انتهى  {،لَْطٍر آنٍ َسَراِبٌلُُهْم ِمْن }فً لوله " بن جبٌر عن سعٌد 
 .(ٔ)"حّره

المتناهً «: اآلنى»، والمطر: النحاس أو الصفر المذاب. و«من لطران»ولرئ:  
  .(ٕ)حره

ولد ُروي عن بعض المتمدمٌن أنه كان ٌمرأ ذلن: "ِمْن لَْطٍر آٍن" بفتح  لال الطبري:" 
من نعتِه، وتوجٌه معنى المَطر إلى أنه النحاس، الماؾ وتسكٌن الطاء وتنوٌن الراء وتصٌٌر آن 

وممن كان ٌمرأ ذلن كذلن فٌما ذكر لنا  ومعنى اآلن، إلى أنه الذي لد انتهى حّره فً الشّدة.
 .(ٖ)"عكرمة مولى ابن عباس

كانت العرب تمول للشًء إذا انتهى حّره: لد أنى حّر هذا، لد أولدت علٌه  لال الحسن:" 
 .(ٗ)"حّرهاجهنم منذ خلمت فؤنى 

المطر: النحاس، واآلن: ٌمول: لد أنى حّره، وذلن أنه ٌمول: حمٌٌم  لال الربٌع بن أنس:" 
 .(٘)"آن

لال: من نحاس،  {،َسَرابٌِلُُهْم ِمْن لَْطٍر آنٍ }عن عكرمة، عن ابن عباس، فً هذه اآلٌة " 
 .(ٙ)"لال: آن أنى لهم أن ٌعذّبوا به

 .(2)"اآلنً: الذي لد انتهى حّره لال عكرمة:" 
 .(1)"«ِمْن لَْطٍر آنٍ »:وكان الحسن ٌمرإها  
بكسر الماؾ وتسكٌن الطاء، ومنه «ِمْن لِْطَرانٍ »إن عٌسى بن عمر كان ٌمرأ "ولٌل:  

 :(5)لول أبً النجم
 َجْوٌن كؤنَّ العََرَق الَمْنتُوحا ... لَبَّسُه الِمْطَراَن والُمسُوحا 

 :(ٓٔ)ولال أٌضابكسر الماؾ، 

 كؤنَّ لِْطَرانا إذَا تبَلَها ... تَْرمً بِِه الّرٌُح إلى َمْجَراها
 .(ٔٔ)"بالكسر
المطران: فٌه ثبلثة لؽات: لطران، ولطران، ولطران: بفتح الماؾ  لال الزمخشري:" 

وكسرها مع سكون الطاء، وهو ما ٌتحلب من شجر ٌسمى األبهل فٌطبخ، فتهنؤ به اإلبل الجربً، 
ق الجرب بحره وحدته، والجلد، ولد تبلػ حرارته الجوؾ، ومن شؤنه أن ٌسرع فٌه اشتعال فٌحر

النار، ولد ٌستسرج به، وهو أسود اللون منتن الرٌح، فتطلى به جلود أهل النار حتى ٌعود 
طبلإه لهم كالسرابٌل وهً الممص، لتجتمع علٌهم األربع: لذع المطران. وحرلته، وإسراع النار 

، واللون الوحش، ونتن الرٌح. على أن التفاوت بٌن المطرانٌن كالتفاوت بٌن النارٌن، فً جلودهم
وكل ما وعده هللا أو وعد به فً اآلخرة، فبٌنه وبٌن ما نشاهد من جنسه من ال ٌمادر لدره، وكؤنه 

                                                             

 .٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٙ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 نتح. الثرى من والندي النحً، من والدسم الجلد، من العرق خروج: النتح: لال( نتح: العرب لسان) فً البٌت(5)
. الخ...  جون: وأنشد الجلد، من مخارجه: العرق ومناتح. الرشح: النتح: الجوهري ولال. ونتوحا نتحا ٌنتح نتح

 جعلت وإنما اإلبل، به تهنؤ ثم ٌطبخ الصنوبر، وهو األرز، عصارة( : وكظربان وبالكسر بالفتح) والمطران
 المٌم، بكسر مسح، جمع: والمسوح( . العروس تاج عن) الجلود فً النار اشتعال فً ٌبالػ ألنه منه، سرابٌلهم
 .ومسوح أمساح جمعه: الشعر من الكساء وهو
 .الماؾ بكسر المطران، أن على لبله، كالذي الشاهد هذا، ٗ٘/2ٔ.انظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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 ما عندنا منه إال األسامى والمسمٌات ثمة، فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه، ونسؤله التوفٌك فٌما
 .(ٔ)"ٌنجٌنا من عذابه

وتلفح وجوههم النار  ، أي:"[ٓ٘}َوتَْؽَشى ُوُجوَهُهُم النَّاُر{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:
 .(ٕ)"فتحرلها

 .(ٖ)"ٌمول: وتلفَُح وجوههم النار فتحرلها لال الطبري:"
 .(ٗ)"معناه: وتعلو وجوههم النار، ولٌل: تصلى لال السمعانً:"

 .(٘)"ألنهم ٌتمون النار بوجوههم ولال مماتل:" 
ألن الوجه أعز موضع فً ظاهر البدن وأشرفه، كالملب فً باطنه،  لال الزمخشري:" 

  .(ٙ)"ولذلن لال تطلع على األفبدة
عن أبً مالن األشعري لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أربع من أمر الجاهلٌة ال ٌُتَْركن   

طعن فً األنساب ، واالستسماء بالنجوم ، والنٌاحة ، والنابحة إذا لم تتب الفخر باألحساب ، وال
 .(2)لبل موتها ، تمام ٌوم المٌامة وعلٌها سربال من لطران ، ودْرع من َجَرب"

عن أبً أمامة ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "النابحة إذا لم تتب ، تولؾ  
 .(1)نة والنار ، وسرابٌلها من لطران ، وتؽشى وجهها النار"فً طرٌك بٌن الج

 .(5)تتؽشى :، بمعنى«وتؽشى وجوههم»ولرئ:  
 الفوابد:
فَالَِّذٌَن }أخبرنا الحك تبارن وتعالى أنه ٌُفّصل ألهل النار حلل من النار، كما لال تعالى:  -ٔ

ن ناٍر ٌَُصبُّ ِمن فَْوقِ  عَْت لَُهْم ثٌَِاٌب ّمِ  [. 5ٔ]الحج:  {ُرُإوِسِهُم اْلَحِمٌمُ  َكفَُروا لُّطِ
سبحان من خلك من النار "وكان إبراهٌم التٌمً إذا تبل هذه اآلٌة ٌمول: 

 ً  .(ٓٔ)"ثٌابا

ن لَِطَراٍن َوتَْؽَشى ُوُجوَهُهْم النارُ }ولال تعالى:   - 1ٗ]إبراهٌم:  {َسَرابٌِلُُهم ّمِ
 .هو النحاس المذاب«: المطران»[. و5ٗ

النابحة إذا لم تتب لبل موتها، "لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن أبً مالن األشعري عن النبً 
 .(ٔٔ)"تمام ٌوم المٌامة، وعلٌها سربال من لطران ودرع من جرب

 .تلفح النار وجوههم وتؽشاها أبداً ال ٌجدون حاببل ٌحول بٌنهم وبٌنهاأن أهل النار  -ٕ
عن ضرب الوجه،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولذلن نهانا الرسول أكرم ما فً اإلنسان وجهه، فإن 

ومن إهانة هللا ألهل النار أنهم ٌحشرون فً ٌوم المٌامة على وجوههم عمٌا وصما 
ٌَاَء ِمْن ُدونِِه َونَْحُشُرهُْم  :وبكما ُ فَُهَو اْلُمْهتَِد َوَمْن ٌُْضِلْل فَلَْن تَِجَد لَُهْم أَْوِل ٌَْوَم }َوَمْن ٌَْهِد َّللاَّ

ا َمؤَْواهُْم َجَهنَُّم كُلََّما َخَبْت ِزْدنَاهُْم َسِعًٌرا{  ًٌا َوبُْكًما َوُصما اْلِمٌَاَمِة َعلَى ُوُجوِهِهْم عُْم
}َوَمْن َجاَء بِالسٌَِّّبَِة فَكُبَّْت ُوُجوهُُهْم  ، [ ، وٌلمون فً النار على وجوههم52]اإلسراء : 

 [. 5ٓ َما كُْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]النمل : فًِ النَّاِر َهْل تُْجَزْوَن إِالَّ 

                                                             

 .2ٙ٘/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٖٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .(5ٖٗ( وصحٌح مسلم برلم )ٕٖٗ/٘المسند )(2)
عبٌد هللا بن زحر ، عن علً بن ٌزٌد ، عن الماسم ، ( من طرٌك 1ٖٕ/1رواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )(1)

عن أبً أمامة به. ولد لال ابن حبان : "إذا جاء الحدٌث من طرٌك عبٌد هللا بن زحر عن علً  -، وكلهم ضعفاء 
 .بن ٌزٌد ، عن الماسم ، فهو مما صنعته أٌدٌهم"

 .1ٙ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (5)
 .1ٕٔٗ/1(:ص1ٕٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .(5ٖٗ) مسلم رواه(ٔٔ)
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 :وتلفح النار وجوههم وتؽشاها أبدا ال ٌجدون حاببل ٌحول بٌنهم وبٌنها
}لَْو ٌَْعلَُم الَِّذٌَن َكفَُروا  ،[ٓ٘}َسَرابٌِلُُهْم ِمْن لَِطَراٍن َوتَْؽَشى ُوُجوَهُهُم النَّاُر{ ]إبراهٌم : 

[، 5ُٖم النَّاَر َواَل َعْن ظُُهوِرِهْم َواَل هُْم ٌُْنَصُروَن{ ]األنبٌاء : ِحٌَن اَل ٌَكُفُّوَن َعْن ُوُجوِههِ 
اِلِمٌَن ذُولُوا َما كُْنتُْم تَْكِسبُوَن{  ٌَاَمِة َولٌَِل ِللظَّ ٌَْوَم اْلِم }أَفََمْن ٌَتَِّمً بَِوْجِهِه سُوَء اْلعَذَاِب 

 [، ٕٗ]الزمر : 
بدان: }ٌَْوَم تُمَلَُّب ُوُجوهُُهْم فًِ النَّاِر وانظر إلى هذا المنظر الذي تمشعر لهوله األ

سُواَل{ ]األحزاب :  َ َوأََطْعَنا الرَّ تَنَا أََطْعنَا َّللاَّ ٌْ [ ، أرأٌت كٌؾ ٌملب اللحم ٌَٙٙمُولُوَن ٌَا لَ
على النار، والسمن فً المملً، كذلن تملب وجوههم فً النار، نعوذ باهلل من عذاب أهل 

 .النار
رمٌن منهم وهم الذٌن كذبوا الرسل، وتمردوا على ربهم، واستعلوا فً ٌإتى بالمجأنه  -ٖ

 .ممرنٌن فً األصفاد، مسربلٌن بالمطران -األرض 
 المرآن

َ َسِرٌُع اْلِحَساِب ) ُ كُل  نَْفٍس َما َكَسبَْت إِن  ّللا   [ٔ٘({ ]إبراهٌم : ٔ٘}ِلٌَْجِزَي ّللا 
 التفسٌر:

كسبوا من اآلثام فً الدنٌا، وهللا ٌجازي كل إنسان بما عمل ِمن  فَعَل هللا ذلن بهم؛ جزاء لهم بما
 خٌر أو شر، إن هللا سرٌع الحساب.

ُ كُلَّ نَْفٍس َما َكَسبَْت{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  فَعَل هللا ذلن بهم؛  ، أي:"[ٔ٘}ِلٌَْجِزَي َّللاَّ
 .(ٔ)"ما عمل ِمن خٌر أو شر، وهللا ٌجازي كل إنسان ب جزاء لهم بما كسبوا من اآلثام فً الدنٌا

 .(ٕ)"ما عملت ، أي:"ما كسبت{} لال ابن أبً زمنٌن: 
 .(ٖ)"من خٌر أو شر لال أبو اللٌث:أي:" 

 .(ٗ)"ٌعنً: ما كسبت من خٌر وشر لال السمعانً:"
ٌمول: فعل هللا ذلن بهم جزاء لهم بما كسبوا من اآلثام فً الدنٌا، كٌما  لال الطبري:"

 .(٘)"ٌثٌب كّل نفس بما كسبت من خٌر وشّر، فٌَْجِزي المحسن بإحسانه، والمسًء بإساءته
ما }مجرمة { لٌجزي هللا كل نفس}أى ٌفعل بالمجرمٌن ما ٌفعل  لال الزمخشري:" 
ألنه إذا عالب المجرمٌن إلجرامهم على أنه ٌثٌب  ،أو كل نفس من مجرمة ومطٌعة {،كسبت

 .(ٙ)"المطٌعٌن لطاعتهم
َ َسِرٌُع اْلِحَساِب{ ]إبراهٌم : لوله تعالى:  ال ٌشؽله شؤن عن إن هللا  ، أي:"[ٔ٘}إِنَّ َّللاَّ

 .(2)"شؤن، ٌحاسب جمٌع الخلك فً أعجل ما ٌكون من الزمان
 .(1)"ٌمول: إذا حاسب، فحسابه سرٌع لال أبو اللٌث:" 

معناه: سرٌع المجازاة، وحمٌمة الحساب إحصاء ما عمله اإلنسان من  لال السمعانً:"
 .(5)"خٌر أو شر لٌجازي علٌه
ٌمول: إن هللا عالم بعمل كّل عامل، فبل ٌحتاج فً إحصاء أعمالهم إلى  لال الطبري:"

هم، لد أحاط بها علما، ال ٌعزب عنه منها شًء، عمد كّؾ وال معاناة، وهو سرٌع حسابه ألعمال
 .(ٔ)"وهو مجازٌهم على جمٌع ذلن صؽٌره وكبٌره

                                                             

 .ٕٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .21ٖ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٕ)
 .5ٕٗ/ٕبحر العلوم: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .2٘/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .5ٕٗ/ٕبحر العلوم: (1)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
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الخبلبك على ممدار  فى حسابهم فرغ من حساب -عز وجل -فإذا أخذ هللا لال مماتل:" 
 .(ٕ)"نصؾ ٌوم من أٌام الدنٌا

الخلك ٌوم ٌمضى بٌن  ٌحٌى: سمعت بعض الكوفٌٌن ٌمول:عن " لال ابن أبً زمنٌن: 
  .(ٖ)"المٌامة فً لدر نصؾ ٌوم من أٌام الدنٌا

ٌحتمل أن ٌكون كموله تعالى : } اْلتََرَب ِللنَّاِس ِحَسابُُهْم َوهُْم فًِ َؼْفلٍَة  لال ابن كثٌر:" 
ُمْعِرُضوَن { وٌحتمل أنه فً حال محاسبته لعبده سرٌع النَّجاز ؛ ألنه ٌعلم كل شًء ، وال ٌخفى 

ْلمُكُْم َوال علٌه خافٌة ، وإن جمٌع الخلك بالنسبة إلى لدرته كالواحد منهم ، كموله تعالى : } َما خَ 
 [ ، وهذا معنى لول مجاهد : } َسِرٌُع اْلِحَساِب { إحصاء.1ٕبَْعثُكُْم إِال َكنَْفٍس َواِحَدةٍ { ]لممان : 

 .(ٗ)"وٌحتمل أن ٌكون المعنٌان مرادٌن ، وهللا أعلم
 الفوابد:
 بٌان العلة فً المعاد اآلخر وهو الجزاء على الكسب فً الدنٌا. -ٔ
َ َسِرٌُع اْلِحَساِب{  ، لال تعالى:فعلٌَّةٌ اختٌارٌةٌ ثابتة هلل تعالىصفةٌ : «السرعة»أن  -ٕ }إِنَّ َّللاَّ

 .فاهلل َعزَّ وَجلَّ سرٌٌع فً حسابه، سرٌٌع عمابه، [ٔ٘]إبراهٌم : 
 المرآن

({ ]إبراهٌم ٕ٘أُولُو اَْلَْلبَابِ ) }َهذَا باََلغٌ ِللن اِس َوِلٌُْنذَُروا بِِه َوِلٌَعْلَُموا أَن َما هَُو إِلَهٌ َواِحٌد َوِلٌَذ ك رَ 
 :ٕ٘] 

 التفسٌر:
ببلغ وإعبلم للناس؛ لنصحهم وتخوٌفهم، ولكً  -أٌها الرسول-هذا المرآن الذي أنزلناه إلٌن 

 ٌولنوا أن هللا هو اإلله الواحد، فٌعبدوه وحده ال شرٌن له، ولٌتعظ به أصحاب العمول السلٌمة.
 سبب النزول:

 .(٘)"ن هذه اآلٌة نزلت فً أبً بكر الصدٌك رضً هللا عنهروى ٌمان بن رباب:" أ
هذا المرآن ببلغٌ لجمٌع الخلك من  ، أي:"[ٕ٘}َهذَا بَبَلغٌ ِللنَّاِس{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"إِنس وجان، أنزل لتبلٌؽهم بما فٌه من فنون العبر والعظات
 .(2)"كفار مكة :ٌعنً لال مماتل:" 
ٌعنً: هذا المرآن إرسال وبٌان من هللا تعالى. وٌمال: أبلؽكم عن هللا  لال أبو اللٌث:" 
 .(1)"تعالى

ٌعنً: هذا المرآن، وهذا الذي أنزلته علٌن ببلغ للناس، أي: فٌه تبلٌػ  لال السمعانً:"
 .(5)"للناس

ٌمول تعالى ذكره: هذا المرآن ببلغ للناس، أبلػ هللا به إلٌهم فً الحجة  لال الطبري:"
  .(ٓٔ)"علٌهم، وأعذر إلٌهم بما أنزل فٌه من مواعظه وعبره

ٌمول تعالى : هذا المرآن ببلغ للناس ، كموله : } ألْنِذَركُْم بِِه َوَمْن بَلََػ {  لال ابن كثٌر:" 
الخلك من إنس وجان ، كما لال فً أول السورة : } الر [ ، أي : هو ببلغ لجمٌع 5ٔ]األنعام : 

ٌَْن ِلتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إَِلى النُّوِر ِبإِْذِن َربِِّهْم {  .(ٔٔ)"ِكتَاٌب أَنزْلنَاهُ إِلَ
                                                                                                                                                                              

 .2٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .21ٖ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٖ)
 .ٖٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٙٗٔ/ٖالنكت والعٌون: (٘)
 .5ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٗٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5ٕٗ/ٕبحر العلوم: (1)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .2٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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ما وصفه من لوله  :«هذا»ـكفاٌة فً التذكٌر والمواعظة، ٌعنى ب لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٔ){"سرٌع الحساب}إلى لوله  {،فبل تحسبن}

فلما بٌن البٌان المبٌن فً هذا المرآن لال فً مدحه: }هذا ببلغ للناس{  لال السعدي:" 
أي: ٌتبلؽون به وٌتزودون إلى الوصول إلى أعلى الممامات وأفضل الكرامات، لما اشتمل علٌه 

 .(ٕ)"من األصول والفروع، وجمٌع العلوم التً ٌحتاجها العباد
 .(ٖ)"لال: المرآن {،َهذَا بَبلغٌ ِللنَّاِس :"}لوله ابن زٌد عن  
لكً ٌُنصحوا به وٌخّوفوا من عماب  ، أي:"[ٕ٘}َوِلٌُْنذَُروا بِِه{ ]إبراهٌم : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"هللا

 .(٘)"لٌنصحوا ولٌنذروا به بهذا الببلغ :أى لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)"ٌمول: ولٌنذروا عماب هللا، وٌحذروا به نمماته، أنزله إلى نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص لال الطبري:"

  .(2)"لٌنذروا بما فً المرآن :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(1)به" أي : لٌتعظوا لال ابن كثٌر:" 
 .(5)"ٌعنً: لٌخوفوا بالمرآن عن معصٌة هللا تعالى لال أبو اللٌث:" 

 .(ٓٔ)"لٌخوفوا به أي: و لال السمعانً:"
 .(ٔٔ)"لال: بالمرآن {،َوِلٌُْنذَُروا بِهِ  :"}لوله ابن زٌد عن  
 .(ٕٔ)"لما فٌه من الترهٌب من أعمال الشر وما أعد هللا ألهلها من العماب لال السعدي:" 
 .(ٖٔ)، بفتح الٌاء، من نذر به إذا علمه واستعد له«ولٌنذروا»ولرئ:  
ولكً ٌولنوا أن هللا هو  ، أي:"[ٕ٘أَنََّما هَُو إِلَهٌ َواِحٌد{ ]إبراهٌم : }َوِلٌَْعلَُموا لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)"اإلله الواحد، فٌعبدوه وحده ال شرٌن له
 .(٘ٔ)"ال شرٌن له لال مماتل:أي:" 

 .(ٙٔ)"ٌعنً: لكً ٌعلموا أنما هو إله واحد صادق لال أبو اللٌث:" 
 .(2ٔ)"ت على وحدانٌة هللا تعالىأي: لٌستدلوا بهذه اآلٌا لال السمعانً والبؽوي:"

ٌمول: ولٌعلموا بما احتّج به علٌهم من الحجج فٌه أنما هو إله واحد، ال  لال الطبري:"
آلهة شتى، كما ٌمول المشركون باهلل، وأن ال إله إال هو الذي له ما فً السماوات وما فً 
األرض، الذي سخر لهم الشمس والممر واللٌل والنهار وأنزل من السماء ماء فؤخرج به من 

 .(1ٔ)"هم الفلن لتجري فً البحر بؤمره وسخر لهم األنهارالثمرات رزلا لهم، وسخر ل

                                                             

 .1ٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .2٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٙ٘/ٕالكشاؾ: (٘)
 .2٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٕٗ/ٕبحر العلوم: (5)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .2٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .1ٙ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٕٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٗٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .5ٕٗ/ٕبحر العلوم: (ٙٔ)
 .ٖٖٙ/ٗ، وتفسٌر البؽوي:2ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (2ٔ)
 .2٘/2ٔي:تفسٌر الطبر (1ٔ)
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 .(ٔ)"أي : ٌستدلوا بما فٌه من الحجج والدالالت على أنه ال إله إال هو لال ابن كثٌر:" 
حٌث صرؾ فٌه من األدلة والبراهٌن على ألوهٌته ووحدانٌته، ما صار  لال السعدي:" 

 .(ٕ)"ذلن حك الٌمٌن
بالتؤمل فٌما فٌه من الدالبل الواضحة التً هً إهبلن األمم وإسكان  لال أبو السعود:" 

ال شرٌن له وتمدٌم اإلنذار ألنه  {إنما هو إله واحد}آخرٌن مساكنهم وؼٌرهما مما سبك ولحك 
 .(ٖ)"الداعً إلى التؤمل المإدي إلى ما هو ؼاٌة له من العلم المذكور

ولٌتعظ به أصحاب العمول  ، أي:"[ٕ٘اأْلَْلَباِب{ ]إبراهٌم : }َوِلٌَذَّكََّر أُولُو لوله تعالى: 
 .(ٗ)"السلٌمة
 .(٘)"لٌتعظ بما أنزل من التخوٌؾ فً المرآن ذوو العمول من الناس أي: لال أبو اللٌث:" 

ٌمول: ولٌتذكر فٌتعظ بما احتّج هللا به علٌه من حججه التً فً هذا  لال الطبري:"
المرآن، فٌنزجر عن أن ٌجعل معه إلها ؼٌره، وٌُْشِرن فً عبادته شٌبا سواه أهُل الحجى 
والعمول، فإنهم أهل االعتبار واالّدكار دون الذٌن ال عمول لهم وال أفهام، فإنهم كاألنعام بل هم 

 .(ٙ)"أضّل سبٌبل
  .(2)"أهل اللب والعمل، فٌما ٌسمع من مواعظ المرآن {"َوِلٌَذَّكَّرَ ل مماتل:}لا 
 .(1)" أي : ذوو العمول لال ابن كثٌر:" 
 .(5)"أي: لٌتعظ أولو العمول لال البؽوي:" 
أي: العمول الكاملة ما ٌنفعهم فٌفعلونه، وما ٌضرهم فٌتركونه، وبذلن  لال السعدي:" 

إذ بالمرآن ازدادت معارفهم وآراإهم، وتنورت أفكارهم لما ، صاروا أولً األلباب والبصابر
أخذوه ؼضا طرٌا فإنه ال ٌدعو إال إلى أعلى األخبلق واألعمال وأفضلها، وال ٌستدل على ذلن 

وهذه الماعدة إذا تدرب بها العبد الذكً لم ٌزل فً صعود ورلً على ، وأبٌنهاإال بؤلوى األدلة 

 .(ٓٔ)"الدوام فً كل خصلة حمٌدة
لٌتذكروا ما كانوا ٌعملوبه من لبل من التوحٌد وؼٌره من شبون  :أي لال أبو السعود:" 

كفار هللا عز وجل ومعاملته مع عباده فٌرتدعوا عما ٌردٌهم من الصفات التً ٌنصؾ بها ال
وٌتدرعوا بما ٌحظٌهم من العمابد الحمة واألعمال الصالحة وفً تخصٌص التذكر بؤولً األلباب 
تلوٌح باختصاص العلم بالكفار وداللة على أن المشار إلٌه بهذا ما ذكرنا من الموارع المسولة 

فابدة جدٌدة لشؤنهم ال كل السورة المشتملة علٌها وعلى ما سبك للمإمنٌن أٌضا فإن فٌه ما ٌفٌدهم 
وحٌث كان ما ٌفٌده الببلغ من التوحٌد وما ٌترتب علٌه من األحكام بالنسبة إلى الكفرة أمرا 
حادثا وبالنسبة إلى أولً األلباب الثبات على ذلن حسبما أشٌر إلٌه عبر عن األول بالعلم وعن 

 .(ٔٔ)"الثانً بالتذكٌر وروعً ترتٌب الوجود مع ما فٌه من الختم بالحسنى
، وفً بعض التفاسٌر: -أي أولو العمول  -معناه: ولٌتعظ أولو األلباب  السمعانً:"لال 

   .(ٕٔ)"أن هذه اآلٌة نزلت فً أبً بكر الصدٌك رضً هللا عنه. وهللا أعلم
 الفوابد:

                                                             

 .ٖٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٙ/٘تفسٌر ابً السعود: (ٖ)
 .ٕٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٕبحر العلوم: (٘)
 .2٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗٔٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٖٙ/ٗتفسٌر البؽوي: (5)
 .1ٕٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٕٙ/٘تفسٌر ابً السعود: (ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
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ولال تعالى: }َهذَا بَبَلغٌ ِللنَّاِس َوِلٌُْنذَُروا بِِه ، من بلؽه المرآن فمد لامت علٌه الحجةأن  -ٔ
لال هللا  ، ولال تعالى:[َٕ٘وِلٌَْعلَُموا أَنََّما هَُو إِلَهٌ َواِحٌد َوِلٌَذَّكََّر أُولُو اأْلَْلَباِب{ ]إبراهٌم: 

ًَّ َهذَا اْلمُْرآَُن  ًَ إِلَ ٌْنَكُْم َوأُوِح ٌْنًِ َوبَ ُ َشِهٌٌد بَ ٍء أَْكبَُر َشَهاَدةً لُِل َّللاَّ ًْ تعالى: }لُْل أَيُّ َش
ِ آَِلَهةً أُْخَرى لُْل اَل أَْشَهُد لُْل إِنََّما هَُو إِلَهٌ أِلُْنِذَركُْم بِ  ِه َوَمْن بَلََػ أَبِنَّكُْم لَتَْشَهُدوَن أَنَّ َمَع َّللاَّ

ا تُْشِرُكوَن{ ]األنعام:  ٌَاٌن ِللنَّاِس َوهًُدى ، [5َٔواِحٌد َوإِنَِّنً َبِريٌء ِممَّ ولال تعالى: }َهذَا بَ
ْعَر َوَما ٌَْنبَِؽً لَهُ إِْن ، [1ٖٔ{ ]آل عمران: َوَمْوِعَظةٌ ِلْلُمتَِّمٌنَ  ولال تعالى: }َوَما َعلَّْمنَاهُ الّشِ

 - 5ٙهَُو إِالَّ ِذْكٌر َولُْرآٌَن ُمبٌٌِن * ِلٌُْنِذَر َمْن َكاَن َحٌاا َوٌَِحكَّ اْلَمْوُل َعلَى اْلَكافِِرٌَن{ ]ٌس: 
َل اْلفُ 2ٓ ْرلَاَن َعلَى َعْبِدِه ِلٌَكُوَن ِلْلعَالَِمٌَن نَِذًٌرا{ ]الفرلان: [.ولال تعالى: }تَبَاَرَن الَِّذي نَزَّ
ٔ.] 

لال عبد الرزاق، عن معمر، عن لتادة فً لوله: }أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََػ{ أن النبً 
 .(ٔ)«هللا فمد بلؽه أمر هللا بلؽوا عن هللا، فمن بلؽته آٌة من كتاب»لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

 .(ٕ)ولال ابن عباس: "من بلؽه المرآن فهو له نذٌر من الناس"
ولال دمحم بن كعب فً لوله تعالى: }َوَمْن بَلََػ{ لال: "من بلؽه المرآن فكؤنما رأى 

 .(ٖ)وكلمه" -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 
 .(ٗ)ولال مماتل: "من بلؽه المرآن من الجن واإلنس فهو نذٌر له"

من بلؽه المرآن من العجم وؼٌرهم من األمم إلى ٌوم ولال البؽوي: "ٌعنً 

 .(٘)المٌامة"
بٌن سبحانه أن من الحكمة فً إنزال المرآن لٌعلم الناس بما فٌه من الحجج والبراهٌن  -ٕ

أنه هو المستحك لؤللوهٌة وحده ففرض على عباده العلم ألنه اإلله وحده وأخبر أنه 
ذلن فتعٌَّن على كل مكلؾ معرفة ال إله  ضمن كتابه من األدلة والبراهٌن ما ٌدل على
 إال هللا الذي هو أصل األصول وأوجب العلوم.

لال ، أول واجب. ثم بعد ذلن المول والعمل«، ال إله إال هللا»ن العلم بمعنى: فإ
لم ٌمل: لٌمولوا:  ،{هللا تعالى: }َهذَا بَبلَغٌ لِّلنَّاِس َوِلٌُنذَُرواْ بِِه َوِلٌَْعلَُمواْ أَنََّما هَُو إِلَهٌ َواِحدٌ 

اهلل سبحانه فرض على عباده معرفة معنى: ال إله إال هللا، وأن ف، إنما هو إله واحد
ُ{ ]دمحم :  ، لال تعالى:ٌعلموا أن ال إله إال هو  .[5ٔ}فَاْعلَْم أَنَّهُ اَل إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ

دخل   إله إال هللاوفً الصحٌح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: " من مات وهو ٌعلم أن ال
فرتب دخول الجنة على العلم بؤن ال إله إال هللا وهذا ٌبٌن معنى أحادٌث أُخر  ،(ٙ)الجنة"

"ومن لال ال إله إال هللا  ، (2)كموله ملسو هيلع هللا ىلص: "من كان آخر كبلمه ال إله إال هللا دخل الجنة"

 .وؼٌر ذلن من األحادٌث .(1)صدلاً من للبه دخل الجنة" 

                                                             

 .(ٔٙٔ/ ٘) جرٌر ابن وانظر ،(ٕ٘ٓص) الرزاق عبد تفسٌر(ٔ)
 .(2ٖٔٙ رلم) حاتم أبً ابن تفسٌر(ٕ)
 .(ٕٖٓٔٔ رلم) جرٌر وابن ،(2ٔٙ٘ رلم) حاتم أبً ابن تفسٌر(ٖ)
 .ٖٗٔ/ ٖ: تفسٌره فً البؽوي ذكره(ٗ)
 .ٖٖٔ/ ٖ: البؽوي تفسٌر: انظر(٘)
 .عنه هللا رضً عثمان خدٌث من" ٕٙ" مسلم صحٌح: صحٌح(ٙ)
 وفً ،"21ٙ ،ٖٓ٘/ٔ" "المستدرن" فً والحاكم داود وأبو ،"ٖٖٕ/٘" "مسنده" فً أحمد أخرجه: حسن(2)
 ،5ٗ" "اإلٌمان شعب" فً والبٌهمً ،"ٕٕٙٙ" "مسنده" فً والبزار ،"2ٙ ص" "الحدٌث علوم معرفة"

 عن عرٌب أبً بن أبً بن صالح عن جعفر بن الحمٌد عبد طرٌك من كلهم". 2ٖ ص" " االعتماد" و ،"5ٕٖ2
ً  جبل بن معاذ عن مرة بن كثٌر  ."1ٗ ص" "الجنابز أحكام" فً هللا رحمه األلبانً العبلمة وحسَّنه. مرفوعا
 كثٌر أبً بن ٌحً عن الدستوابً هشام طرٌك من والطٌالسً ،"ٙٔ/ٗ" "مسنده" فً أحمد أخرجه: صحٌح(1)
ً  الجهنً رفاعة عن ٌسار بن عطاء عن مٌمونة أبً بن هبلل عن  إال إله ال أن ٌشهد عبد ٌموت ال: "بلفظ مرفوعا
 فً ٌعلً أبو أخرجه ولد. حسن إسناد وهذا". الجنة فً سلن إال ٌُسدد ثم للبه من صدلاً  هللا رسول دمحماً  وأن هللا
 حدٌث من البخاري صحٌح فً ثابت ومعناه. أنس حدٌث من صحٌح بإسناد منه لرٌب بلفظ" 1ٕٕٖ" "مسنده"
 .عنه هللا رضً معاذ
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َوِلٌَذَّكََّر أُولُو اأْلَْلَباب{ ]إبراهٌم: ، لال تعالى:}خصَّ ذوي األلباب بإرادة التذكرأنه تعالى  -ٖ
ٕ٘]. 

 «، والحمد هلل وحده)إبراهٌم(آخر تفسٌر سورة »
 
 
 
 
 
 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 «الِحْجر» تفسٌر سورة 
سورة  نزلت بعد ترتٌب المصحؾ،فً  الرابعة عشرهً السورة «: الِحْجر»سورة 

 وكلماتها ،عدد األسماء الحسنى تسع وتسعون ببلخبلؾ على( 55وعدد آٌاتها ) ،(ٔ)«ٌوسؾ»
 .(ٕ) ألفان وسبعمابة وستون (2ٕٙٓ). وحروفها ستمابة وأربع وخمسون (ٗ٘ٙ)

ٌل{  ،«ملن »:ٌجمعهاومجموع فواصل آٌاتها  على البلم منها آٌتان: }ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ
ْفَح اْلَجِمٌل{ ]الحجر : 2ٗ]الحجر :   . (ٖ)[1٘[، }فَاْصفَحِ الصَّ

 :أسماء السورة 
  الحجر»اسمها التولٌفً: سورة:» 

الممنوع، لال هللا تعالى: }َوِحْجًرا «:المحجور»و.(ٗ): المنع-بتثلٌث الحاء-« الحجر»

كان مالكا لاهرا ٌمال للرجل إذا و" ، (٘)"حراما محرما ممنوعا"أى: ، [َٖ٘مْحُجوًرا{ ]الفرلان : 
 .(ٙ)"ضابطا له: إنه لذو حجر، ومنه لولهم: حجر الحاكم على فبلن

؛ ولذا كانت العرب تحتمً من بؤس «الحرام»لؽتاِن فً معنى «: الُحْجرُ »و« الِحْجرُ »و
 .بعضها فً األشهر الُحُرم

-وهم لوم صالح النبً ،(2): اسم دٌار ثمود بوادي المرى، بٌن المدٌنة والشام«الِحْجر»
، هو االسم الذي اشتهرت به فهو توفٌمً، وبذلن كتبت فً «الحجر»، وسورة-علٌه السبلم

 المصاحؾ وكتب التفسٌر والحدٌث، كما جاء فً كبلم بعض الصحابة: 
 .(1)، لال:" نزلت سورة الحجر بمكة"-رضً هللا عنه-إذ روي عن ابن عباس 
 . (5)لال:" نزلت سورة الحجر بمكة" -رضً هللا عنهما-وعن ابن الزبٌر 

 :وجه التسمٌة 
}َولَمَْد َكذََّب أَْصَحاُب اْلِحْجِر  :اختٌر اسم السورة من اآلٌة الثمانٌن، فً لوله تعالى

وتناولت «، أصحاب الِحْجر»ـب صالح فمد ذكرت اآلٌة لوم ،[1ٓاْلُمْرَسِلٌَن{ ]الحجر : 
السورة الوحٌدة فً المرآن التً ذكرتهم بهذه السورة الحدٌث عنهم فً خمس آٌات، وهً 

                                                             

 .5ٙ٘/ٕانظر: الكشاؾ:  (ٔ)
، وتفسٌر مماتل بن 2ٕٕ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٕ)

 .ٖٕٗ/ٕسلٌمان:
 المصد نفسه والصحٌفة نفسها.انظر: (ٖ)
، وتؤوٌبلت أهل 1ٙ/ٗالمخصص البن سٌدة:، وٕٓٙ/ ٕ :الفراء ومعانى 2ٖ/ ٕ :المرآن مجاز انظرانظر:  (ٗ)

 .5ٕٙ/ٗأهل السنة:
 .5ٕٙ/ٔالنظم المستعذب فً تفسٌر ؼرٌب ألفاظ المهذب: (٘)
 .5٘ٔ/ٓٔالكشؾ والبٌان: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٕانظر: معجم البلدان: (2)
 النحاس وابن مردوٌه.، وعزاه إلى ٔٙ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (1)
 ابن مردوٌه.، وعزاه إلى ٔٙ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (5)
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علٌه السبلم، ومساكنهم  صالح هً منازل ثمود ونبٌهم« أصحاب الِحجر»التسمٌة. و
 .فً األردن صالح موجودة إلى الٌوم تحت مسمى مدابن

، وهم لبٌلة ثمود ودٌارهم فً الحجر، كانوا أشداء ٌنحتون الجبال (ٔ)ولوم صالح
 لال تعالى:، آمنون مطمبنون جاءتهم صٌحة العذاب فً ولت الصباحلٌسكنوها، فبٌنما هم 

 .[1ٗ}فََما أَْؼنَى َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن{ ]الحجر : 
الشتمالها على لصتهم، ولوله:  ،«الحجر»ووجه تسمٌتها بسورةلال الفٌروزآبادي:" 

 .(ٕ)"[1ٓ:  }َولَمَْد َكذََّب أَْصَحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسِلٌَن{ ]الحجر
}َولَمَْد َكذََّب أَْصَحاُب اْلِحْجِر  لال المهاٌمً:" سمٌت بها الشتمالها على لوله تعالى:

، [1ٗ}فََما أَْؼنَى َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن{ ]الحجر :  ، إلى لوله تعالى:[1ٓاْلُمْرَسِلٌَن{ ]الحجر : 
عن آٌات هللا، بؤدنى وجوه المإاخذة، مع الدال على مإاخذتهم لمجرد تكذٌب الرسل واإلعراض 

 .(ٖ)ؼاٌة تحصنهم، ففٌه تعظٌم الرسل واآلٌات"
 مرتٌن: -فً ؼٌر هذه السورة-فً المرآن الكرٌم «حجر»ولد ورد لفظ

}َولَالُوا َهِذِه أَْنعَاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر اَل ٌَْطعَُمَها  ـ لال تعالى:«األنعام»المرة األولى فً سورة  - أ
َها اْفتَِراًء إِالَّ َمْن  ٌْ ِ َعلَ َمْت ظُُهوُرَها َوأَْنعَاٌم اَل ٌَْذكُُروَن اْسَم َّللاَّ نََشاُء ِبَزْعِمِهْم َوأَْنعَاٌم ُحّرِ

ٌِْه َسٌَْجِزٌِهْم بَِما َكانُوا ٌَْفتَُروَن{ ]األنعام :  ولٌل للحرام ،(ٗ)، بمعنى: حرام ممنوع[1َٖٔعلَ
ر، كما ٌمال طحن للمطحون، ؛ ألنه ممنوع منه، وهو بمعنى المحجو«حجر»للحرام 

 .(٘)ولطؾ للممطوؾ
، [٘}َهْل فًِ ذَِلَن لََسٌم ِلِذي ِحْجٍر{ ]الفجر :  ، لال تعالى:«الفجر»والثانٌة فً سورة - ب

وإنما سمى العمل حجرا؛ ألنه ٌمنع صاحبه من ارتكاب ما ال ٌجوز، ، (ٙ)«عمل»بمعنى 
ممنوع « المحجور علٌه»وولهذا سمى حجر البٌت حجرا؛ ألنه ٌمنع من الطواؾ فٌه. 

 .(2)من التصرؾ فى ماله، وحجر علٌه الحاكم، أى: منعه التصرؾ
والمكتبون فً كتاتٌب تونس ٌدعونها  ولد ذكر ابن عاشور اسما آخر للسورة، فمال:"

 .(1)"لم تمع فً المرآن كله إال فً أول هذه السورة« ربما»سورة ربما ألن كلمة 
 التسمٌة، إنما هو مؤخوذ من لفظة ولعت فً السورة.ولم ٌثبت نص صحٌح على هذه 

 :مكٌة السورة ومدنٌتها 
 :ثبلثة ألوالاختلؾ أهل التفسٌر فً مكان نزول السورة على 

                                                             

 ثمود، بن جادر بن عبٌد بن شج ما بن آسؾ بن عبٌد ابن هو: لٌل السبلم علٌه صالح ورسوله هللا نبً هو(ٔ)
 ٌسكنون العاربة العرب من وهو جدٌس، أخً ثمود جدهم باسم مشهورة لبٌلة وهً ثمود إلى تعالى هللا بعثه
 طابفة فآمنت وحده هللا عبادة إلى صالح نبٌهم فدعاهم األصنام ٌعبدون وكانوا وتبون، الحجاز بٌن الحجر
 للب من لهم ٌخرج أن منه طلبوا إنهم ثم بمتله، وهموا والفعل بالممال فآذوه لهم ٌنصح زال وما طابفة وكفرت
 ونجى فؤهلكتهم الصٌحة علٌهم هللا فؤنزل النالة عمروا ولكنهم فاستجاب ذلن هللا فسؤل ٌصدلوه كً نالة الجبل
 حتى هللا ٌعبد بها فؤلام مكة الى انتمل ثم فلسطٌن، فنزل الشام إلى السبلم علٌه صالحا أن وذكر معه، ومن صالحا
 والنمل، والشعراء وهود األعراؾ: سور فً مرات تسع من نحو المرآن فً فذكر ورد سنة، 1٘ ابن وهو مات
 فً والكامل ،1ٖٔ-21ٖ/ ٙ{ صالحا أخاهم ثمود وإلى} تعالى هللا لول باب الفتح، بشرحه البخاري: وانظر
 لدمحم المرآنٌة واألعبلم األلفاظ ومعجم ،1ٖٔ-ٖٓٔ/ ٔ والنهاٌة البداٌة فً كثٌر وابن ،5ٖ-15/ ٔ التارٌخ
 .ٗٔ/ ٕ إبراهٌم إسماعٌل

 .2ٕٕ/ٔالبصابر: (ٕ)
 .5ٖ٘/ٔتفسٌر المهاٌمً: (ٖ)
 .5٘ٙ/ٗانظر: البحر المحٌط: (ٗ)
 .5ٕٙ/ٔ:المَهذّبِ  أْلَفاظِ  ؼرٌبِ  تْفِسٌر فًِ الُمْستَْعذَبُ  النَّْظمُ انظر:  (٘)
 .1ٓٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٕٙ/ٔ:المَهذّبِ  أْلَفاظِ  ؼرٌبِ  تْفِسٌر فًِ الُمْستَْعذَبُ  النَّْظمُ انظر:  (2)
 .٘/ٗٔالتحرٌر والتنوٌر: (1)
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، (ٗ)وبه لال ابن لتٌبة، (ٖ)، ومماتل(ٕ)وابن زبٌر ،(ٔ)لاله ابن عباس .مكٌة جمٌعهاأحدها: أنها 
،  (5)، وابن عطٌة(1)، والسمعانً(2)ابً زمنٌن ، وابن(ٙ)، وأبو اللٌث السمرلندي(٘)والثعلبً
، (٘ٔ)، والسٌوطً(ٗٔ)، وابن كثٌر(ٖٔ)، والفٌروزآبادي(ٕٔ)، والثعالبً(ٔٔ)، والنسفً(ٓٔ)والبٌضاوي
 وؼٌرهم.
 .(ٙٔ)"هً مكٌة كلها من ؼٌر خبلؾ نعلمه لال ابن الجوزي:" 
 .(2ٔ)"مكٌة اتفالا سورة الحجرلال العز بن عبدالسبلم:" 
 .(1ٔ)"السورة مكٌة إجماعا الفٌروزآبادي:"لال  
 .(5ٔ)"وهً مكٌة كلها وحكً االتفاق علٌه لال ابن عاشور:" 

ٌْنَاَن َسْبعًا ِمَن اْلَمثَانًِ َواْلمُْرآَن اْلعَِظٌَم ) إال آٌة واحدة، هً:أنها مكٌة والثانً:  ({ 12}َولَمَْد آتَ
 .(ٖٕ)، وأبو السعود(ٕٕ)والفخر الرازي ،(ٕٔ)، وبه لال الزمخشري(ٕٓ). لاله الحسن[12]الحجر : 
بناء على أن سبعا من المثانً هً سورة الفاتحة وعلى أنها مدنٌة.  لال ابن عاشور: وذلن" 

 .(ٕٗ)"ألن األصح أن الفاتحة مكٌة ،وهذا ال ٌصح
الَِّذٌَن َجعَلُوا اْلمُْرآَن ( 5ٓ}َكَما أَْنَزْلنَا َعَلى اْلُمْمتَِسِمٌَن ) إال آٌتٌن منها، وهما:الثالث: أنها مكٌة 

 .(ٕ٘). ذكره ابن عاشور[5ٔ - 5ٓ({ ]الحجر : 5ِٔعِضٌَن )
( الَِّذٌَن َجعَلُوا 5ٓ}َكَما أَْنَزْلَنا َعلَى اْلُمْمتَِسِمٌَن )واستثناء لوله تعالى:  لال ابن عاشور:" 

بؤهل الكتاب وهو « الممتسمٌن»بناء على تفسٌرهم  [5ٔ - 5ٓ({ ]الحجر : 5ٔاْلمُْرآَن ِعِضٌَن )
أنهم لالوا: ما وافك منه كتابنا فهو صدق وما خالؾ « جعلوا المرآن عضٌن»صحٌح، وتفسٌر 

 .(ٕٙ)"كتابنا فهو كذب. ولم ٌمل ذلن إال ٌهود المدٌنة، وهذا ال نصححه
 إبراهٌم»مع سورة « الحجر»مناسبة سورة:» 
  السورتٌن:من وجوه المناسبة بٌن  

                                                             

 النحاس وابن مردوٌه.، وعزاه إلى ٔٙ/٘السٌوطً فً الدر المنثور:أورده  (ٔ)
 ابن مردوٌه.، وعزاه إلى ٔٙ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕ)
 .ٖٕٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٕ٘انظر: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٖٕٓ/٘انظر: الكشؾ والبٌان: (٘)
 .ٕٓ٘/ٕانظر: بحر العلوم: (ٙ)
 .25ٖ/ٕانظر: تفسٌر ابن ابً زمنٌن: (2)
 .1ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (1)
 .5ٖٗ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (5)
 .ٕٙٓ/ٖانظر: تفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٕانظر: تفسٌر النسفً: (ٔٔ)
 .5ٖٖ/ٖانظر: الجواهر الحسان فً تفسٌر المرآن: (ٕٔ)
 .2ٕٕ/ٔالبصابر: (ٖٔ)
 .ٕٗ٘/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٔٙ/٘انظر: الدر المنثور: (٘ٔ)
 .ٕٕ٘/ٕزاد المسٌر: (ٙٔ)
 .2ٓٔ/ٕتفسٌر العز بن عبدالسبلم: (2ٔ)
 .2ٕٕ/ٔالبصابر: (1ٔ)
 .٘/ٗٔالتحرٌر والتنوٌر: (5ٔ)
 .٘/ٗٔانظر: التحرٌر والتنوٌر: (ٕٓ)
 .5ٙ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٙٔٔ/5ٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٕٕ)
 .ٖٙ/٘انظر: تفسٌر أبً السعود: (ٖٕ)
 .٘/ٗٔالتحرٌر والتنوٌر: (ٕٗ)
 .٘/ٗٔانظر: التحرٌر والتنوٌر: (ٕ٘)
 .٘/ٗٔالتحرٌر والتنوٌر: (ٕٙ)
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 إنها افتتحت بمثل ما افتتحت به سابمتها من وصؾ الكتاب المبٌن. -ٔ
ومناسبتها لما لبلها: لوله تعالى: }َهذَا بَبَلغٌ ِللنَّاس{ ]إبراهٌم :  لال ابن عجٌبة:"

ٌَاُت اْلِكتَاِب{ ]الحجر : ٕ٘ فهى تتمٌم لعنوان المرآن، وتفسٌر  ،[ٔ[، مع لوله هلالج لج:}تِْلَن آ
 .(ٔ)"له
إنها شرحت أحوال الكفار ٌوم المٌامة وتمنٌهم أن لو كانوا مسلمٌن كما كانت السالفة  -ٕ

 كذلن.
 إن فى كل منهما وصؾ السموات واألرض. -ٖ
 إن فى كل منهما لصصا مفصبل عن إبراهٌم علٌه السبلم. -ٗ
وكانت  إن فى كل منهما تسلٌة لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص بذكر ما اللاه الرسل السالفون من أممهم -٘

 .(ٕ)العالبة للمتمٌن
 أؼراض السورة ومماصدها 

لم تشذ سورة الِحجر فً سٌالها ومضمونها عن السور المكٌة السابمة لها؛ فإن السور 
المكٌة تشتمل على جمل من أصول الدٌن كالتوحٌد والمعاد، وإنذار المشركٌن والعاصٌن 

  .من دروس العبرة والموعظةوالظالمٌن، إضافة إلى ما ٌحمله تارٌخ األلوام السالفة 
  :وٌمكننا تلخٌص المماصد التً تضمنتها هذه السورة، ودارت حولها وفك التالً

أن طبٌعة هذا الكتاب الذي ٌكذب به المشركون والجاحدون أنه كتاب مبٌن، ٌهدي إلى  -ٔ
الحك وإلى طرٌك مستمٌم، فمن أخذ بما فٌه فاز ونجا، ومن أعرض عنه فمد ضل 

  .وؼوى
على انتهاز فرصة االلتحاق بمافلة اإلسبلم والنجاة لبل أن تضٌع، وٌؤتً الٌوم الحث  -ٕ

الذي ٌود فٌه المعرضون لو كانوا مسلمٌن؛ فما ٌنفعهم ٌومبذ ذلن ، ولن ٌؽنً عنهم من 

  .عذاب هللا من شًء
تصور السورة األمل الملهً بصورة إنسانٌة حٌة؛ فاألمل البراق ما ٌزال ٌخاٌل لهذا  -ٖ

وهو ٌجري وراءه، وٌنشؽل به، وٌؽتر فٌه، حتى ٌجاوز المنطمة المؤمونة؛  اإلنسان،
وحتى ٌؽفل عن هللا، وعن المدر، وعن األجل؛ وحتى ٌنسى أن هنالن واجباً، وأن هنالن 

  .محظوراً؛ بل حتى لٌنسى أن هنالن إلهاً، وأن هنالن موتاً، وأن هنان نشوراً 
؛ وأن هبلن األمم مرهون بؤجلها الذي لدره بٌنت السورة أن سنن هللا ماضٌة ال تتخلؾ -ٗ

}َوَما أَْهلَْكَنا ِمْن  ، لال تعالى:هللا لها، ومترتب على سلوكها الذي تنفذ به سنة هللا ومشٌبته
[؛ وذلن الكتاب المعلوم واألجل الممسوم، ٌمنحه ٗلَْرٌٍَة إِالَّ َولََها ِكتَاٌب َمْعلُوٌم{ ]الحجر : 

وعلى حسب العمل ٌكون المصٌر. فإذا هً آمنت وأحسنت  هللا للمرى واألمم لتعمل،
وأصلحت وعدلت، مد هللا فً أجلها، حتى تنحرؾ عن هذه األسس كلها، وال تبمى فٌها 
بمٌة من خٌر ٌرجى، عندبذ تبلػ أجلها، وٌنتهً وجودها، إما نهابٌاً بالهبلن والدثور، 

  .وإما ولتٌاً بالضعؾ والفتور
بحفظ هللا له، ونصوصه بالٌة كما أنزلها هللا؛ وهً حجة على أن المرآن الكرٌم محفوظ  -٘

  .كل محرؾ وكل مإول؛ وحجة بالٌة كذلن على ربانٌة هذا الكتاب المحفوظ
بٌنت السورة نموذج اإلنسان حٌن تفسد فطرته، وتستؽلك بصٌرته، وتتعطل فٌه أجهزة  -ٙ

اته وإٌحاءاته، لال االستمبال والتلمً، وٌنمطع عن الوجود الحً من حوله، وعن إٌماع
َماِء فََظلُّوا فٌِِه ٌَْعُرُجوَن ) :تعالى ٌِْهْم َبابًا ِمَن السَّ َرْت ٗٔ}َولَْو فَتَْحَنا َعلَ ( لَمَالُوا إِنََّما سُّكِ

 *.[ ٘ٔ - ٗٔ({ ]الحجر : ٘ٔأَْبَصاُرنَا بَْل نَْحُن لَْوٌم َمْسُحوُروَن )

                                                             

 .22/ٖالبحر المدٌد فً تفسٌر المرآن المجٌد: (ٔ)
 .ٖ/ٗٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٕ)
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الذي ٌنتظم مظاهر الكون جمٌعاً، أن الجمال ؼاٌة ممصودة فً خلك هذا الكون، وهو  -2
وٌنشؤ من تناسمها جمٌعاً. وأن هذا الجمال الباهر فٌها محفوظ، ال ٌناله دنس وال رجس، 

  .وال ٌعبث فٌه شٌطان، إال طورد وحٌل بٌنه وبٌن ما ٌرٌد
ممدرة فً علم هللا، تابعة ألمره ومشٌبته، ٌصرفها حٌث  -ككل شًء-أن أرزاق العباد  -1

د، فً الولت الذي ٌرٌد، حسب سنته التً ارتضاها، وأجراها فً الناس ٌشاء وكما ٌرٌ
( َوإِْن ِمْن ٕٓ}َوَجعَْلَنا لَكُْم فٌَِها َمعَاٌَِش َوَمْن َلْستُْم لَهُ ِبَراِزلٌَِن ) لال تعالى: واألرزاق،

لُهُ إِالَّ بِمََدٍر َمْعلُوٍم ) ٍء إِالَّ ِعْنَدنَا َخَزابِنُهُ َوَما نُنَّزِ ًْ [. فما من ٕٔ - ٕٓ{ ]الحجر : (َٕٔش
 مخلوق ٌمدر على شًء، أو ٌملن شٌباً، إنما خزابن كل شًء عند هللا. ٌنزله على الخلك

[، فلٌس من شًء ٌنزل جزافاً، ولٌس من شًء ٌتم ٕٔ}بِمََدٍر َمْعلُوم{ ]الحجر : 
  .اعتباطاً 

وأنه سبحانه ٌعلم من أن الحٌاة والموت بٌد هللا وحده، وأن هللا هو الوارث بعد الحٌاة.  -5
كتب علٌهم أن ٌَستمِدموا فٌتوفوا، ومن كتب علٌهم أن ٌإجلوا فٌستؤخروا فً الوفاة. وأنه 

  .هو الذي ٌحشرهم فً النهاٌة، وإلٌه المصٌر
أن أصل اإلنسان وأصل الحٌاة كلها من طٌن هذه األرض؛ ومن عناصره  -ٓٔ

وتركٌب األحٌاء أجمعٌن. وأن  الربٌسة التً تتمثل بذاتها فً تركٌب اإلنسان الجسدي،
  .هنالن أطواراً بٌن الطٌن واإلنسان

أن المعركة الخالدة والمصٌرٌة بٌن الشٌطان واإلنسان فً هذه األرض، تنطلك ابتداء  -ٔٔ
من استدراج الشٌطان لئلنسان بعٌداً عن منهج هللا؛ والتزٌٌن له فٌما عداه، استدراجه إلى 

رع من عمٌدة وتصور، وشعٌرة ونسن، وشرٌعة الخروج من الدٌنونة له فً كل ما ش
  .ونظام

أن الذٌن ٌدٌنون هلل وحده، وٌخلصون له فً عبادتهم، لٌس للشٌطان علٌهم من سبٌل؛  -ٕٔ
ألنهم ٌعلمون أبصارهم باهلل، وٌدركون ناموسه بفطرتهم الواصلة إلى هللا. وإنما سبٌل 

  .ٌمالشٌطان على الؽاوٌن والضالٌن عن منهج هللا وطرٌمه المو
أن المتمٌن هم الذٌن ٌرالبون هللا فً جمٌع تصرفاتهم وحركاتهم وسكناتهم، وٌمون  -ٖٔ

أنفسهم وأهلٌهم عذابه وأسبابه، وهإالء فً جنات النعٌم، ال ٌمسهم فٌها نصب، وال 
ٌمسهم فٌها لؽوب، وال ٌخافون منها خروجاً؛ جزاء ما خافوا فً األرض واتموا، 

  .ن فً جوار هللا الكرٌمفاستحموا الممام المطمبن اآلم
علٌه  إبراهٌم لدمت السورة المباركة نماذج من رحمة هللا وعذابه، ممثلة فً لصص -ٗٔ

ونجاته وأهله إال امرأته من الموم  السبلم وبشارته على الكبر بؽبلم علٌم، ولوط
  .الظالمٌن، وأصحاب األٌكة، وأصحاب الحجر، وما حل بهم من عذاب ألٌم

ٌعة خلك السماوات واألرض وما بٌنهما. وطبٌعة الساعة اآلتٌة ال أكدت السورة على طب -٘ٔ
رٌب فٌها. وطبٌعة الدعوة التً ٌحملها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ولد حملها الرسل لبله، وأن ذلن 

ُق  :الحك متلبس بالخلك، صادر عن أن هللا هو الخالك لهذا الوجود }إِنَّ َربََّن هَُو اْلَخبلَّ
[. فسنة هللا ماضٌة فً طرٌمها ال تتخلؾ. والحك األكبر من 1ٙ({ ]الحجر : 1ٙاْلعَِلٌُم )

ورابها متلبس بالدعوة، وبالساعة، وبخلك السماوات واألرض، وبكل ما فً الوجود 
  .الصادر عن الخبلق العلٌم

بٌنت السورة أن الحك عمٌك فً تصمٌم هذا الوجود، عمٌك فً تكوٌنه، عمٌك فً  -ٙٔ
صٌره، وما فٌه ومن فٌه. فكل نتٌجة تتم وفك تلن النوامٌس الثابتة تدبٌره، عمٌك فً م

  .العادلة؛ وكل تؽٌٌر ٌمع فً السماوات واألرض وما بٌنهما ٌتم بالحك وللحك
أن المرآن الكرٌم من عناصر ذلن الحك، وهو ٌكشؾ سنن الخالك، وٌوجه الملوب إلٌها،  -2ٔ

إلدراكها، وٌكشؾ أسباب الهدى وٌكشؾ آٌاته فً األنفس واآلفاق، وٌستجٌش الملوب 
والضبلل، ومصٌر الحك والباطل، والخٌر والشر، والصبلح والفساد، فهو من مادة ذلن 
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الحك، ومن وسابل كشفه وتبٌانه، وهو أصٌل أصالة ذلن الحك الذي خلمت به السماوات 
  .واألرض، ثابت ثبوت نوامٌس الوجود، مرتبط بتلن النوامٌس

ألمة ملسو هيلع هللا ىلص أال ٌحفل بذلن المتاع الذي آتاه هللا لبعض الناس دعت السورة رسول هذه ا -1ٔ
رجاالً ونساء؛ امتحاناً وابتبلء، وأال ٌلمً إلٌه نظرة اهتمام، أو نظرة استجمال، أو نظرة 
تمٍن، فهو شًء زابل، وزخرؾ باطل، وأن ما معه من المثانً والمرآن العظٌم هو الحك 

  .البالً
 أن ٌمضً فً طرٌمه، ٌجهر بما أمره هللا أن ٌبلؽه للناس، ال ٌمعده خطاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص -5ٔ

عن الجهر بدعوته شرن مشرن، فسوؾ ٌعلم المشركون عالبة أمرهم، وال ٌصده عن 
المضً إلى ما هو بسبٌله استهزاء مستهزئ، فمد كفاه هللا شر المستهزبٌن. وهذا الذي 

ة، أن ٌصدعوا بحمٌمة هذه الدعوة، ال ٌخفوا منها ٌجب على أصحاب الدعوة اإلسبلمٌ
ُ ُمتِمُّ  ،شٌباً؛ وأن ٌصروا علٌها مهما اللوا من بطش الطواؼٌت، وتململ الجماهٌر } َوَّللاَّ

 .[1نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرون{ ]الصؾ : 
والحمد والعبادة من سوء خطاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌسبح بحمد ربه وٌعبده، وٌلوذ بالتسبٌح  -ٕٓ

ما ٌسمع من لومه، وال ٌفتر عن التسبٌح بحمد ربه طوال الحٌاة، حتى ٌؤتٌه األجل، 
 ً   .(ٔ)فٌمضً إلى جوار ربه الكرٌم آمناً مطمبنا

 :فضابل السورة 
  السورة: هذه فضابلالرواٌات من  به مما وردتو
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مّر برجل ٌمرأ سورة :" -وهو الكوفً  -عن األؼر أبً مسلم  -

هذا المجلس الذي أمرت »:الكهؾ ، فلما رأى النبً ملسو هيلع هللا ىلص سكت ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٕ)«"أن أصبر نفسً معهم

ً ٌا رسول هللا، عن عبد هللا بن عمرو، لال: "أتى رجل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ألربن -
، فمال: كبرت سنً، واشتد للبً، وؼلظ لسانً، «الرأ ثبلثا من ذوات الر»فمال: 
الرأ ثبلثا من »، فمال مثل ممالته، فمال: «فالرأ ثبلثا من ذوات حامٌم»لال: 

، فمال مثل ممالته، فمال الرجل: ٌا رسول هللا، ألربنً سورة جامعة، «المسبحات
حتى فرغ منها، فمال الرجل: والذي بعثن « إذا زلزلت األرض» -ملسو هيلع هللا ىلص-فؤلرأه النبً 

« أفلح الروٌجل»بالحك، ال أزٌد علٌها أبدا، ثم أدبر الرجل، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
   .(ٖ)مرتٌن"

                                                             

 انظر: اسبلم وٌب]مولع الكترونً[. (ٔ)
( : "وفٌه عمرو ٗٙٔ/2( "كشؾ األستار" ، ولال الهٌثمً فً المجمع )ٕٖٕٙ،  ٕٖٕ٘مسند البززار برلم )(ٕ)

 .بن ثابت أبو الممدام وهو مترون"
. والبٌهمً فً الشعب، فً تعظٌم المرىن، 2٘/ٕ(:ص55ٖٔأخرجه أبو داود فً"باب تحزٌب المرآن") (ٖ)

 .2ٕٔ-ٕٙٔ(:ص2ٕٔلٌلة)، والنسابً فً عمل الٌوم وال5ٙٗ/ٕ(:صٕٕٔ٘فصل"فً فضابل السور واآلٌات")
ولوله: من ذوات )الر(، أي: من السور التً تبدأ بهذه األحرؾ الثبلثة التً تمرأ ممطعة: ألؾ، الم، را، والذي 

 فً المرآن منها خمس سور: ٌونس وهود وٌوسؾ وإبراهٌم والحجر.
المرآن سبع سور: ؼافر، ولوله من ذوات }حم{، أي: من السور التً تبدأ بهذٌن الحرفٌن: حا، مٌم، وهً فً 

 وفصلت، والشورى، والزخرؾ، والدخان، والجاثٌة، واألحماؾ.
ولوله: من المسبحات، أي: السور التً أولها َسبَّح وٌَُسبُح وَسبح، وهً الحدٌد والحشر والصؾ والجمعة 

 والتؽابن واألعلى.
 (.2ٕٗ« )ضعٌؾ أبً داود»، انظر: «ضعٌؾ»وحكم األلبانً

 نإوط[ ]تعلٌك شعٌب األر
إسناده صحٌح، عٌسى بن هبلل الصدفً، روى عنه ؼٌر واحد وذكره المإلؾ فً الثمات، وهو صدوق كما لال 

(،  ولال الحاكم:"حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه وتعمبه الذهبً ٔٗٗالحافظ فً التمرٌب)ص
/ ٕرده الفسوي فً تارٌخه: وأو(، 1ٓ٘/ٕ، أي: فمط من ؼٌر أن ٌكون على شرط الشٌخٌن)«بل صحٌح»بموله:
 فً ثمات التابعٌن من أهل مصر، وبالً رجاله ثمات من رجال الصحٌح. ٙٔ٘ - ٘ٔ٘
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إن هللا »أخرج ابن مردوٌه عن أنس رضً هللا عنه:" سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:  -
وهذه السورة مفتتحة  .(ٕ)«"إلى الطواسٌن مكان اإلنجٌل (ٔ)أعطانً الرابٌات

 .«الر»بـ
من لرأ الحجر، أعطً من األجر »عن أبً بن كعب، لال: لال رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص:  -

 .(ٖ)«عشر حسنات، بعدد المهاجرٌن واألنصار والمستهزبٌن
إذا  " :لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصرضً هللا عنه،  أبً موسى عن الطبرانً وروى -

اجتمع أهل النار فى النار ومعهم من شاء هللا من أهل المبلة لال الكفار للمسلمٌن ألم 
تكونوا مسلمٌن لالوا بلى لالوا فما أؼنى عنكم إسبلمكم ولد صرتم معنا فى النار 

بمن كان فى النار من أهل لالوا كانت لنا ذنوب فؤخذنا بها فسمع هللا ما لالوا فؤمر 
المبلة فؤخرجوا فلما رأى ذلن من بمى من الكفار لالوا ٌا لٌتنا كنا مسلمٌن فنخرج 

ٌََودُّ الَِّذٌَن َكفَُروا لَْو َكانُوا ُمْسِلِمٌَن{ ]الحجر :  :كما خرجوا فذلن لوله   .(ٗ)"[ٕ}ُربََما 
آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر 

أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 
 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .«الر» ب المبدوءة السور هً: الرابٌات(ٔ)
 .5ٖٖ/ٗالدر المنثور: (ٕ)

 «.طس»أو « طسم»والطواسٌن: هً السور المبدوءة بـ « الر»الرابٌات: هً السور المبدوءة بـ
 أبى طرٌك من رواه، ٖٖٓ/٘، وانظر: تفسٌر الثعلبً:1ٖ/ٖ(:صٖٓ٘أخرجه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط) (ٖ)

 .كعب بن أبى عن حبٌش بن زر عن زٌد بن على عن الخلٌل
، والحاكم  1ٓٔ/ٕ:ص(٘ٓٔٔ( ، وابن جرٌر فى التفسٌر )1ٖٗ، رلم ٘ٓٗ/ٕأخرجه ابن أبى عاصم )(ٗ)
 ( ،5ٕ٘ٗ، رلم ٕ٘ٙ/ٕ)

( . وعزاه ابن كثٌر فى 25، رلم 5ٔاإلسناد. ووافمه الذهبى. والبٌهمى فى البعث والنشور )ص  ولال: صحٌح
 .التفسٌر
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 المرآن

 [ٔ({ ]الحجر : ٔ}الر تِْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب َولُْرآٍن ُمبٌٍِن )
 التفسٌر:

 )الر( سبك الكبلم على الحروؾ الممطَّعة فً أول سورة البمرة.
ح  تلن اآلٌات العظٌمة هً آٌات الكتاب العزٌز المنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهً آٌات لرآن موّضِ

 للحمابك بؤحسن لفظ وأوضحه وأدلِّه على الممصود. 
 أعلم بمراده بذلن.، هللا تعالى [ٔ}الر{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"فواتح ٌفتتح بها كبلمه {،الر} :"عن مجاهد 
 .(ٖ). وروي عن الضحان مثله(ٕ)"أنا هللا أرى :لال {:الر} "عن ابن عباس: 
 (ٗ)": حروؾ الرحمن مفرلة{الر"} :عن ابن عباسو 
 (٘)": اسم من أسماء المرآن{الر"}عن لتادة لال:  
ٌَاُت لوله تعالى:  تلن اآلٌات العظٌمة هً آٌات الكتاب  ، أي:"[ٔاْلِكتَاِب{ ]الحجر : }تِْلَن آ

 .(ٙ)"العزٌز المنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ٌعنً: هذه اآلٌات، آٌات الكتب التً كانت لبل المرآن كالتوراة  لال الطبري:" 
 .(2)"واإلنجٌل
والمعنى: تلن آٌات ، إشارة إلى ما تضمنته السورة من اآلٌات {،تلن} لال الزمخشري:" 

 .(1)"الكتاب الكامل فً كونه كتابا
ٌَاُت اْلِكتَابِ  } :"عن مجاهد   .(5)"لال: التوراة واإلنجٌل {،تِْلَن آ
 .(ٓٔ)"لال: الكتُب التً كانت لبل المرآن {،الر تِْلَن آٌَاُت اْلِكتَابِ :"}عن لتادة، لوله  
ح للحمابك بؤحسن  ، أي:"[ٔ}َولُْرآٍن ُمبٌٍِن{ ]الحجر : تعالى:لوله   وهً آٌات لرآن موّضِ

 .(ٔٔ)"لفظ وأوضحه وأدلِّه على الممصود
 .(ٕٔ)"ٌمول: وآٌات لرآن ٌُبٌِن من تؤمله وتدبَّره رشَده وهداه لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)"بٌن ما فٌه :ٌعنً لال مماتل:" 

                                                             

 .5٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:ص1ٗٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:ص1٘ٔٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:ص1ٙٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:ص12ٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٕٙالتفسٌرالمٌسر: (ٙ)
 .5٘/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٙ٘/ٕالكشاؾ: (1)
 .5٘/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٕٙالتفسٌرالمٌسر: (ٔٔ)
 .5٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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 .(ٔ)"لال: تبٌن وهللا هداه ورشده وخٌره {،َولُْرآٍن ُمبٌِنٍ :"}عن لتادة  
 .(ٕ)"للتفخٌم ،«المرآن»وتنكٌر  ،وأى لرآن مبٌن لال الزمخشري:أي:" 
 الفوابد:
 المرآن الكرٌم مبٌن لكل ما ٌحتاج إلٌه فً إسعاد اإلنسان وإكماله. -ٔ
إلى { تعود تِْلَن آٌَاتُ  فً لوله تعالى:}اإلشارة ، فإن المرآن كبلم هللا حروفه ومعانٌهأن  -ٕ

، فالحروؾ والمعانً كلها «المرآن»ما ٌمرأه المسلمون من لول تلموه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهو 
 .من هللا جل وعبل

 المرآن
 [ٕ({ ]الحجر : ٕ}ُربََما ٌََودُّ ال ِذٌَن َكفَُروا لَْو َكانُوا ُمْسِلِمٌَن )

 التفسٌر:
المإمنٌن من النار أن لو كانوا موحدٌن؛ لٌخرجوا كما سٌتمنى الكفار حٌن ٌرون خروج عصاة 

 خرجوا.
ربما ٌوّد الذٌن كفروا باهلل فجحدوا وحدانٌته لو كانوا فً دار الدنٌا  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"مسلمٌن
إخبار عنهم أنهم سٌندمون على ما كانوا فٌه من الكفر ، وٌتمنون لو  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)"كانوا مع المسلمٌن فً الدار الدنٌا
 .(٘)"ذلن ٌوم المٌامة ٌتمنى الذٌن كفروا لو كانوا موحدٌن لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)"هذا فً الجهنمٌٌن إذا رأوهم ٌخرجون من النار لال عبدهللا:" 
 .(2)"نزلت فً الذٌن ٌخرجون من النار لال أبو العالٌة:" 
إذا فرغ هللا من المضاء بٌن خلمه، لال: من كان مسلما فلٌدخل الجنة، فعند  لال مجاهد:" 

 .(1)"ذلن
 .(5)"وذلن وهللا ٌوم المٌامة، وّدوا لو كانوا فً الدنٌا مسلمٌن لال لتادة:" 
 فإن للت: متى تكون ودادتهم؟  لال الزمخشري:" 

عند الموت، أو ٌوم المٌامة إذا عاٌنوا حالهم وحال المسلمٌن. ولٌل: إذا رأوا  للت:
 المسلمٌن ٌخرجون من النار، وهذا أٌضا باب من الودادة. فإن للت: فما معنى التملٌل؟  

مذهب العرب فً لولهم: لعلن ستندم على فعلن، وربما ندم اإلنسان  للت: هو وارد على
تندمه، وال ٌمصدون تملٌله، ولكنهم أرادوا: لو كان الندم مشكوكا على ما فعل، وال ٌشكون فً 

فٌه أو كان للٌبل لحك علٌن أن ال تفعل هذا الفعل، ألن العمبلء ٌتحرزون من التعرض للؽم 
المظنون، كما ٌتحرزون من المتٌمن ومن الملٌل منه، كما من الكثٌر، وكذلن المعنى فً اآلٌة: لو 

واحدة، فبالحرى أن ٌسارعوا إلٌه، فكٌؾ وهم ٌودونه فً كل ساعة لو  كانوا ٌودون اإلسبلم مرة
كانوا مسلمٌن حكاٌة ودادتهم، وإنما جًء بها على لفظ الؽٌبة ألنهم مخبر عنهم، كمولن: حلؾ 
باهلل لٌفعلن. ولو لٌل: حلؾ باهلل ألفعلن، ولو كنا مسلمٌن، لكان حسنا سدٌدا. ولٌل: تدهشهم 

                                                             

 .5٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .5ٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٙ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٗٙ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٙ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٗٙ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
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 .(ٔ)"ن مبهوتٌن، فإن حانت منهم إفالة فً بعض األولات من سكوتهم تمنواأهوال ذلن الٌوم فٌبمو
 .(ٔ)"تمنوا

سؤلت إبراهٌم عن هذه اآلٌة: }ربما ٌود الذٌن كفروا لو كانوا "عن هشام بن حماد لال:  
مسلمٌن{؛ لال: حدثت أن أهل الشرن لالوا لمن دخل النار من أهل اإلسبلم: ما أؼنى عنكم ما 

هللا لهم فٌمول المبلبكة والنبٌٌن: أشفعوا، لال: فٌشفعون لهم كنتم تعبدون، لال: فٌؽضب 
فٌخرجون حتى إن إبلٌس ٌتطاول ورجاء أن ٌخرج معهم، فعند ذلن }ٌود الذٌن كفروا لو كانوا 

 .(ٕ)"مسلمٌن{
بلؽنا أنه إذا كان ٌوم المٌامة، واجتمع أهل النار فً النار ومعهم "عن أبً موسى، لال:  

المبلة، لال الكفار لمن فً النار من أهل المبلة: ألستم مسلمٌن؟ لالوا: بلى،  من شاء هللا من أهل
لالوا: فما أؼنى عنكم إسبلمكم ولد صرتم معنا فً النار؟ لالوا: كانت لنا ذنوب فؤخذنا بها، فسمع 
هللا ما لالوا، فؤمر بكل من كان من أهل المبلة فً النار فؤخرجوا، فمال من فً النار من الكفار: 

الر تِْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب َولُْرآٍن ُمِبٌٍن ُربََما ٌََودُّ الَِّذٌَن }ٌا لٌتنا كنا مسلمٌن، ثم لرأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٖ){"َكفَُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمٌنَ 

لال: ٌدخل الجنة  ،{ُربََما ٌََودُّ الَِّذٌَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمٌنَ :"}عن ابن عباس، فً لوله  
ُربََما ٌََودُّ الَِّذٌَن }مسلما فلٌدخل الجنة، لال: فذلن لوله  وٌرحم حتى ٌمول فً آخر ذلن: من كان

 .(ٗ){"َكفَُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمٌنَ 
لال: فٌها وجهان  {،ُربََما ٌََودُّ الَِّذٌَن َكفَُروا لَْو َكانُوا ُمْسِلِمٌنَ } :"عن الضحان فً لولهو 

ثنان، ٌمولون: إذا حضر الكافر الموت وّد لو كان مسلما. وٌمول آخرون: بل ٌعذّب هللا ناسا من ا
أهل التوحٌد فً النار بذنوبهم، فٌعرفهم المشركون فٌمولون: ما أؼنت عنكم عبادة ربكم، ولد 

 .(٘){"َكانُوا ُمْسِلِمٌنَ  ُربََما ٌََودُّ الَِّذٌَن َكفَُروا لَوْ :}ألماكم فً النار، فٌؽضب لهم فٌخرجهم، فٌمول 

ربما ٌود "}عن ابن مسعود وناس من الصحابة فً لوله: وأخرج ابن ابً حاتم بسنده  
لالوا: ود المشركون ٌوم بدر حٌن ضربت أعنالهم حٌن عرضوا  {،الذٌن كفروا لو كانوا مسلمٌن

 .(ٙ)"على النار أنهم كانوا مإمنٌن بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص
سؤلت أبا ؼالب "عن زكرٌا بن ٌحٌى صاحب المضٌب لال: ً حاتم وأخرج ابن اب

 رضً هللا عنه عن هذه اآلٌة ربما ٌود الذٌن كفروا لو كانوا مسلمٌن فمال: حدثنً أبو أمامة 
إنها نزلت فً الخوارج حٌن رأوا تجاوز هللا عن »أمامة رضً هللا عنه، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(2)"«مة والجماعة، لالوا: ٌا لٌتنا كنا مسلمٌنالمسلمٌن وعن األ
منهم من تؤخذه النار إلى »عن دمحم بن علً، عن أبٌه، عن جده لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: و 

ركبتٌه، ومنهم من تؤخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تؤخذه النار إلى عنمه، على لدر ذنوبهم 
ها شهرا ثم ٌخرج منها، ومنهم من ٌمكث فٌها سنة ثم ٌخرج منها، وأعمالهم، ومنهم من ٌمكث فٌ

وأطولهم فٌها مكثا بمدر الدنٌا منذ ٌوم خلمت إلى إن تفنى، فإذا أراد هللا إن ٌخرجوا منها لالت 
األدٌان واألوثان، لمن فً النار من اهل التوحٌد: آمنتم  الٌهود والنصارى ومن فً النار من أهل

، فنحن وأنتم الٌوم فً النار سواء فٌؽضب هللا لهم ؼضبا لم ٌؽضبه لشًء فٌما باهلل وكتبه ورسله
  .(1){"ربما ٌود الذٌن كفروا لو كانوا مسلمٌن}مضى، فٌخرجهم إلى عٌن فً الجنة، وهو لوله: 

                                                             

 .2ٓ٘-5ٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٔ/ٔ(:صٗٙتفسٌر المرآن من الجامع البن وهب) (ٕ)
 .ٔٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٙ-ٔٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٗٙ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٕ٘٘/2(:صٕٖٕ٘ٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٕ٘/2(:ص5ٕٖٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕٙ٘-ٕٕ٘٘/2(:صٕٖٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
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إن أصحاب الكبابر من »عن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
األمم كلها، الذٌن ماتوا على كبابرهم ؼٌر نادمٌن وال تاببٌن، من دخل منهم جهنم ال  موحدي

تزرق أعٌنهم وال تسود وجوههم، وال ٌمرنون بالشٌاطٌن وال ٌؽلون بالسبلسل، وال ٌجرعون 
الحمٌم وال ٌلبسون المطران، حرم هللا أجسادهم على الخلود من أجل التوحٌد وصورهم على 

لسجود، فمنهم من تؤخذه النار إلى لدمٌه ومنهم من تؤخذه النار إلى عمبٌه، ومنهم النار من أجل ا
من تؤخذه النار إلى فخذٌه، ومنهم من تؤخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تؤخذه النار إلى عنمه، 
على لدر ذنوبهم وأعمالهم، ومنهم من ٌمكث فٌها شهرا ثم ٌخرج منها، ومنهم من ٌمكث فٌها 

رج منها، وأطولهم فٌها مكثا بمدر الدنٌا منذ ٌوم خلمت إلى إن تفنى فإذا أراد هللا أن سنة ثم ٌخ
ٌخرجهم منها. لالت الٌهود والنصارى ومن فً النار من اهل األدٌان واألوثان، لمن فً النار 

آمنتم باهلل وكتبه ورسله فنحن وأنتم الٌوم فً النار سواء. فٌؽضب هللا لهم  من اهل التوحٌد:
 با لم ٌؽضبه لشًء فٌما مضى، فٌخرجهم إلى عٌن بٌن الجنة والصراط فٌنبتون فٌها نباتؼض

الطراثٌث فً حمٌل السٌل، ثم ٌدخلون الجنة ... مكتوب فً جباههم: هإالء الجهنمٌون عتماء 
الرحمن. فٌمكثون فً الجنة ما شاء هللا أن ٌمكثوا، ثم ٌسؤلون هللا تعالى أن ٌمحو ذلن االسم 

ٌبعث هللا ملكا فٌمحوه، ثم ٌبعث هللا مبلبكة معهم مسامٌر من نار فٌطبمونها على من بمً عنهم، ف
فٌها، ٌسمرونها بتلن المسامٌر فٌنساهم هللا على عرضه وٌشتؽل عنهم أهل الجنة بنعٌمهم 

 .(ٔ){"ربما ٌود الذٌن كفروا لو كانوا مسلمٌن}ولذاتهم. وذلن لوله: 
بتخفٌؾ الباء، ولرأته عامة « ُرَبَما»المدٌنة وبعض الكوفٌٌن لرأت ذلن عامة لّراء أهل  

 .(ٕ)لّراء الكوفة والبصرة بتشدٌدها
 المرآن

 [ٖ({ ]الحجر : ٖ}ذَْرهُْم ٌَؤْكُلُوا َوٌَتََمت عُوا َوٌُْلِهِهُم اَْلََمُل َفَسْوَؾ ٌَْعلَُموَن )

 التفسٌر:
بدنٌاهم، وٌشؽلهم الطمع فٌها عن طاعة هللا، الكفار ٌؤكلوا، وٌستمتعوا  -أٌها الرسول-اترن 

 فسوؾ ٌعلمون عالبة أمرهم الخاسرة فً الدنٌا واآلخرة.
ٌَتََمتَّعُوا َوٌُْلِهِهُم اأْلََمُل{ ]الحجر : لوله تعالى:  أٌها -اترن  ، أي:"[ٖ}ذَْرهُْم ٌَؤْكُلُوا َو
 .(ٖ)"عن طاعة هللاالكفار ٌؤكلوا، وٌستمتعوا بدنٌاهم، وٌشؽلهم الطمع فٌها  -الرسول
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ذر ٌا دمحم هإالء المشركٌن ٌؤكلوا فً هذه  لال الطبري:" 

الدنٌا ما هم آكلوه، وٌتمتعوا من لذاتها وشهواتهم فٌها إلى أجلهم الذي أجلت لهم، وٌلههم األمل 
 .(ٗ)"عن األخذ بحظهم من طاعة هللا فٌها، وتزّودهم لمعادهم منها بما ٌمربهم من ربهم

}ذرهم{ ٌا دمحم، ٌعنً: الذٌن كفروا }ٌؤكلوا{ فً الدنٌا }وٌتمتعوا{ من لذاتهم   لال البؽوي:" 
 .(٘)"}وٌلههم{ ٌشؽلهم }األمل{ عن األخذ بحظهم من اإلٌمان والطاعة

الطع طمعن من ارعوابهم، ودعهم عن النهى عما هم علٌه  :ٌعنى لال الزمخشري:" 
وخلهم ٌؤكلوا وٌتمتعوا بدنٌاهم وتنفٌذ شهواتهم، وٌشؽلهم أملهم والصد عنه بالتذكرة والنصٌحة، 

 .(ٙ)"وتولعهم لطول األعمار واستمامة األحوال، وأن ال ٌلموا فً العالبة إال خٌرا
تهدٌد لهم شدٌد ، ووعٌد أكٌد ، كموله تعالى : } لُْل تََمتَّعُوا فَإِنَّ َمِصٌَركُْم  لال ابن كثٌر:" 

[ ٙٗ[ ولوله : } كُلُوا َوتََمتَّعُوا لَِلٌبل إِنَّكُْم ُمْجِرُموَن { ]المرسبلت : ٖٓإِلَى النَّاِر { ]إبراهٌم : 
 .(2)"ولهذا لال : } َوٌُْلِهِهُم األَمُل { أي : عن التوبة واإلنابة 

                                                             

 .2ٕٕ٘-ٕٕٙ٘/2(:ص1ٕٖٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5٘/2ٔلطبري:انظر: تفسٌر ا (ٕ)
 .ٕٕٙالتفسٌرالمٌسر: (ٖ)
 .٘ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٙ/ٗتفسٌر البؽوي: (٘)
 .2ٓ٘/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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 .(ٔ)"هإالء الكفرة لال ابن زٌد:" 
 .(ٕ)"لال: خل عنهم {،ذرهم"}عن أبً مالن رضً هللا عنه فً لوله:  
لٌمة كل امرئ على حسب هّمته فإذا كانت الهمة ممصورة على األكل  لال المشٌري:" 

 .(ٖ)"والتمتع بالصفة البهٌمٌة ال ٌحاسب، وعلى العمل ال ٌطالب فالتّكلٌؾ ٌتبعه التشرٌؾ!
فسوؾ ٌعلمون عالبة أمرهم الخاسرة  ، أي:"[ٖ}فََسْوَؾ ٌَْعلَُموَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"فً الدنٌا واآلخرة
 .(٘)" أي : عالبة أمرهم لال ابن كثٌر:" 
فسوؾ ٌعلمون ؼدا إذا وردوا علٌه. ولد هلكوا على كفرهم باهلل وشركهم  لال الطبري:" 

حٌن ٌُعاٌنون عذاب هللا أنهم كانوا من تمتعهم بما كانوا ٌتمتعون فٌها من اللذّات والشهوات كانوا 
 .(ٙ)"فً خسار وتباب

والؽرض اإلٌذان بؤنهم من أهل  {، أي:" سوء صنٌعهم.فسوؾ ٌعلمونلال الزمخشري:} 
الن، وأنهم ال ٌجًء منهم إال ما هم فٌه، وأنه ال زاجر لهم وال واعظ إال معاٌنة ما ٌنذرون الخذ

به حٌن ال ٌنفعهم الوعظ، وال سبٌل إلى اتعاظهم لبل ذلن، فؤمر رسوله بؤن ٌخلٌهم وشؤنهم وال 
لعالبة. ٌشتؽل بما ال طابل تحته، وأن ٌبالػ فً تخلٌتهم حتى ٌؤمرهم بما ال ٌزٌدهم إال ندما فً ا

وفٌه إلزام للحجة ومبالؽة فً اإلنذار وإعذار فٌه. وفٌه تنبٌه على أن إٌثار التلذذ والتنعم وما 
ٌإدى إلٌه طول األمل. وهذه هجٌرى أكثر الناس لٌس من أخبلق المإمنٌن. وعن بعضهم: 

 .(2)"التمرغ فً الدنٌا من أخبلق الهالكٌن
ولال بعض  إذا وردوا المٌامة وذالوا وبال ما صنعوا، وهذا تهدٌد ووعٌد. لال البؽوي:" 

( ٌهنؤ العٌش بٌن ٘أهل العلم: "ذرهم" تهدٌد، ولوله: "فسوؾ ٌعلمون" تهدٌد آخر، فمتى )
 .(1)"تهدٌدٌن؟

إذا اجتمعت أربعة فً عبد لٌل له: إنن لن تنال شٌبا من هذا  لال سهل بن عبدهللا:" 
أن ٌؤكل شٌبا طٌبا، وٌلبس ثوبا لٌنا، وٌنفذ أمره، وٌكثر شٌبه ٌمال: هٌهات هذا األمر، إذا أحب 

 الذي لطع الخلك عن هللا تعالى.
ولد حكً أن هللا أوحى إلى داود علٌه السبلم: حذر وأنذر أصحابن أكل الشهوات، فإن 

ل ولال سهل: األمل أرض ك« . ٔ»الملوب المعلمة بشهوات الدنٌا عمولها عنً محجوبة 
معصٌة، والحرص بذر كل معصٌة، والتسوٌؾ ماء كل معصٌة، والمدرة أرض كل طاعة، 
والٌمٌن بذر كل طاعة، والعمل ماء كل طاعة. لال: وكان سهل ٌموى على الوجد سبعٌن ٌوما ال 
ٌؤكل فٌها طعاما، وكان ٌؤمر أصحابه أن ٌؤكلوا اللحم فً كل جمعة مرة، كٌبل ٌضعفوا عن 

أكل ضعؾ، وإذا جاع لوي، وكان ٌعرق فً البرد الشدٌد فً الشتاء وعلٌه  العبادة، وكان إذا
لمٌص واحد، وكان إذا سؤلوه عن شًء من العلم ٌمول: ال تسؤلونً فإنكم ال تنتفعون فً هذا 
الولت بكبلمً. وفد عباس بن عصام ٌوما وهو ٌمول: أنا منذ ثبلثٌن سنة أكلم هللا، والناس 

 .(ٔٔ)"(ٓٔ)«الجبل الجبل: »(5)ضً هللا عنه لسارٌةعمر ر ٌتوهمون أنً أكلمهم

                                                             

 .2ٕٕ٘/2(:صٖٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٕ٘/2(:صٕٖٖٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٖ)
 .ٕٕٙالتفسٌرالمٌسر: (ٗ)
 .ٕٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .٘ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٓ٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .1ٖٙ/ٗتفسٌر البؽوي: (1)
 العدابٌن، من كان. الفاتحٌن المادة، الشعراء، من صحابً،( : هـ ٖٓ نحو -) ...  الدإلً زنٌم بن سارٌة(5)

 .(2ٓ -5ٙ/ ٖ األعبلم. )أصبهان: منها ببلدا، ففتح فارس، ببلد إلى وسٌره جٌش، على أمٌرا عمر جعله
 .ٙ ،٘/ ٖ واإلصابة 5ٕٙ/ ٔ الصحابة وفضابل ٘ٔ٘ -ٗٔ٘/ ٕ الخفاء كشؾ(ٓٔ)
 .15تفسٌر التستري: (ٔٔ)
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 وفً حكم اآلٌة لوالن:
 أحدهما: انها محكمة. وهو الصحٌح.

 .(ٖ)، وابن هبلل(ٕ)، وابن سبلمة(ٔ). لاله به ابن حزم االنصاريأنها منسوخة بآٌة السٌؾالثانً: 
 .(ٖ)هبلل

 .(ٗ)"فبل وجه للنسخوالتحمٌك أنها وعٌد وتهدٌد، وذلن ال ٌنافً لتالهم  لال ابن الجوزي:" 
 .(ٗ)"للنسخ

 الصبر آٌات من كثٌر على الحكم فً كثٌرا توسعوا العلماء بعض ؤنب وٌجدر المول
 السٌؾ آٌة أو المتال آٌة وجعلوا بالنسخ، بالعذاب وتهدٌدهم المشركٌن عن واإلعراض والمسالمة
 عن به وخروج بالنسخ، المول فً ؼلو هذا وفً. الكرٌم المرآن فً آٌة مابة من ألكثر ناسخة
 .(٘)الصحٌح مفهمومه

 :[ٖ-ٕفوابد اآلٌتٌن:]
إنذار الكافرٌن وتحذٌرهم من مواصلة كفرهم وحربهم لئلسبلم فإن ٌوما سٌؤتً ٌتمنون  -ٔ

 فٌه أن لو كانوا مسلمٌن.
ٌَؤْكُلُوا َوٌَتََمتَّعُوا ، ٌإخذ من لوله تعالى:}تحرٌم التمتع -ٕ  {، فإنه داخل فً عمومه.}ذَْرهُْم 
 المرآن
 [ٗ({ ]الحجر : ٗأَْهلَْكنَا ِمْن لَْرٌٍَة إاِل  َولََها ِكتَاٌب َمْعلُوٌم )}َوَما 
 التفسٌر:

فإنا ال نُْهلن لرٌة إال وإلهبلكها أجل  -أٌها الرسول-وإذا طلبوا نزول العذاب بهم تكذٌبًا لن 
 ممدَّر، ال نُْهلكهم حتى ٌبلؽوه، مثل َمن سبمهم.

أجل مولت  :أي {،كتاب معلوم}أهل لرٌة إال ولها أي: ما عذبنا من  لال ابن الجووي:" 

 .(ٙ)"ال ٌتمدم وال ٌتؤخر عنه
أي: من أهل لرٌة }إال ولها كتاب معلوم{ أي: أجل مضروب ال ٌتمدم  لال البؽوي:" 

 .(2)"علٌه، وال ٌؤتٌهم العذاب حتى ٌبلؽوه، وال ٌتؤخر عنهم
من أهل المرى  {لَْرٌَةٍ }أهل  {ِمنْ }ٌا دمحم  {َوَما أَْهلَْكنَا}ٌمول تعالى ذكره  لال الطبري:" 

التً أهلكنا أهلها فٌما مضى إال ولها أجل مإلَّت ومدة معروفة، ال نهلكهم حتى ٌبلؽوها، فإذا 
بلؽوها أهلكناهم عند ذلن، فٌمول لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فكذلن أهل لرٌتن التً أنت منها وهً مكة، ال 

بعد بلوغ كتابهم أجله، ألن ِمْن لضابً أن ال أهلن أهل لرٌة إال بعد بلوغ  نهلن مشركً أهلها إال
 .(1)"كتابهم أجله
ٌمول تعالى : إنه ما أهلن لرٌة إال بعد لٌام الحجة علٌها وانتهاء  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)"أجلها
وهو أجلها الذي كتب فً اللوح  مكتوب معلوم، {:كتاب معلوم} لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)"وبٌن

                                                             
 .2ٕٗفً ناسخه: (ٔ)
 .1٘فً ناسخه:  (ٕ)
 .2ٕفً ناسخه"المخطوط"، ورلة:  (ٖ)
 .12ٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٗ)
 عن بكامله الفصل والرأ( ٕٕٔ-ٕٓٔ) ص زرزور دمحم عدنان لدكتورل المرآن، علوم: انظر(٘)
 ."والمنسوخ الناسخ"
 .ٕٗ٘/ٕزاد المسٌر: (ٙ)
 .5ٖٙ/ٗتفسٌر البؽوي: (2)
 .٘ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 2ٔ٘-2ٓ٘/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
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 المرآن
ٍة أََجلََها َوَما ٌَْستَؤِْخُروَن )  [٘({ ]الحجر : ٘}َما تَْسبُِك ِمْن أُم 

 التفسٌر:
 ال تتجاوز أمة أجلها فتزٌد علٌه، وال تتمدم علٌه، فتنمص منه.

ٌمول تعالى ذكره: ما ٌتمّدم هبلن أمة لبل أجلها الذي جعله هللا أجبل  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"لهبلكها، وال ٌستؤخر هبلكها عن األجل الذي جعل لها أجبل

 .(ٕ)"أي: الموت ال ٌتمدم وال ٌتؤخر، ولٌل: العذاب المضروب لال البؽوي:" 
وإنه ال ٌإخر أمة حان هبلكها عن مٌماتها وال ٌتمدمون عن مدتهم.  لال ابن كثٌر:أي:" 

هم فٌه من الشرن والعناد واإللحاد ، الذي  وهذا تنبٌه ألهل مكة ، وإرشاد لهم إلى اإللبلع عما
 .(ٖ)"ٌستحمون به الهبلن

ٍة أََجلََها َوَما ٌَْستَؤِْخُرونَ "}عن الزهري، فً لوله   لال: نرى أنه إذا  {،َما تَْسبُِك ِمْن أُمَّ
حضر أجله، فإنه ال ٌإخر ساعة وال ٌمّدم. وأما ما لم ٌحضر أجله، فإن هللا ٌإخر ما شاء وٌمّدم 

 .(ٗ)"ما شاء
 :[٘-ٗفوابد اآلٌتٌن:]

تمرٌر عمٌدة المضاء والمدر فما من شًء إال وسبك به علم هللا وكتبه عنده فً كتاب  -ٔ
والسعادة كالشماء، جمٌع ما كان وما هو  الممادٌر الحٌاة كالموت، والربح كالخسارة،

 كابن وما سكون سبك به علم هللا وكتب فً اللوح المحفوظ.
ً محدوداً، أن اآلجال محدودة: ف -ٕ ً وولتا إن هللا تعالى جعل لكل أحد من الخلك أجبلً معٌنا

فإذا جاء أجله وحّل ولت زواله ال ٌتمدم عنه برهة من الزمن وال ٌتؤخر، ال األمم 
ٍة أََجٌل فَإِذَا َجاء أََجلُُهْم الَ ٌَْستَؤِْخُروَن َساَعةً َواَل  مجتمعة وال أفرادها، لال تعالى:" َوِلكُّلِ أُمَّ

ْعلُوٌم *  }، ولال سبحانه:[ٖٗاألعراؾ: {]ٌَْستَْمِدُمونَ  َوَما أَْهلَْكنَا ِمن لَْرٌٍَة إِالَّ َولََها ِكتَاٌب مَّ
ٍة أََجلَهَ  ا تَْسبُِك ِمْن أُمَّ  (.٘ -ٗ:)الحجر { ا َوَما ٌَْستَؤِْخُرونَ مَّ

 
 المرآن

ْكُر إِن َن لََمْجنُوٌن ) ٌِْه الذِّ َل َعلَ  [ٙ({ ]الحجر : ٙ}َولَالُوا ٌَا أٌََُّها ال ِذي نُّزِ
  التفسٌر:

ل علٌه المرآن إنن لذاهب العمل  .ولال المكذبون لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص استهزاًء: ٌا أٌها الذي نُّزِ
 النزول:سبب 

نزلت فً عبد هللا بن أمٌة بن المؽٌرة المخزومً، والنضر بن الحارث هو  لال مماتل:"
بن لصً ونوفل بن خوٌلد بن أسد بن عبد العزى، كلهم من لرٌش  ابن علممة من بنً عبد الدار
 .(٘)"لمجنون : إنن-ملسو هيلع هللا ىلص -والولٌد بن المؽٌرة، لالوا للنبً

ْكُر{ ]الحجر : لوله تعالى:  ٌِْه الذِّ َل َعلَ ولال المكذبون  ، أي:"[ٙ}َولَالُوا ٌَا أٌََُّها الَِّذي نُّزِ
ل علٌه المرآن   .(ٙ)"لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص استهزاًء: ٌا أٌها الذي نُّزِ

ٌَا أٌََُّها }ٌمول تعالى ذكره: ولال هإالء المشركون لن من لومن ٌا دمحم  لال الطبري:" 
ْكرُ  الَِّذي ٌِْه الذِّ  .(2)"وهو المرآن الذي ذكر هللا فٌه مواعظ خلمه {نزَل َعلَ

                                                             

 .٘ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٙ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٙٙ/2ٔأخرجه الطبر: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٙٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
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}ولالوا{ ٌعنً: مشركً مكة }ٌا أٌها الذي نزل علٌه الذكر{ أي: المرآن،  لال البؽوي:" 
 .(ٔ)"وأرادوا به دمحما ملسو هيلع هللا ىلص }إنن لمجنون{ وذكروا تنزٌل الذكر على سبٌل االستهزاء

ٌخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم فً لولهم : } ٌَا أٌََُّها الَِّذي نزَل  ر:"لال ابن كثٌ 
ْكُر { أي : الذي ٌدعً ذلن ٌِْه الذِّ  .(ٕ)"َعلَ

}إِنَّ  :وكؤن هذا النداء منهم على وجه االستهزاء، كما لال فرعون لال الزمخشري:" 
ٌْكُْم لََمْجنُوٌن{  َل وكٌؾ ٌمرون بنزول الذكر علٌه وٌنسبونه  ،[2ٕ]الشعراء : َرسُولَكُُم الَِّذي أُْرِسَل إِ

والتعكٌس فً كبلمهم لبلستهزاء والتهكم مذهب واسع. ولد جاء فً كتاب هللا فً  ،إلى الجنون
ْرهُْم بِعَذَاٍب أَِلٌم{ ]آل عمران :  :مواضع، منها  [ ، }إِنََّن أَلَْنَت ٕٗ/ اإلنشماق:ٖٗ/التوبة:ٕٔ}فَبَّشِ

ِشٌُد{ ]هود : اْلَحِلٌُم ال  .(ٖ)"ولد ٌوجد كثٌرا فً كبلم العجم ،[12رَّ
 .(ٗ)"هو المرآن ،«الذكر» لال السمعانً:" 
ْكرُ "}عن الضحان:   ِه الذِّ ٌْ  .(٘)"لال: المرآن {،نزَل َعلَ
 .(ٙ)«ٌا أٌها الذي ألمى علٌه الذكر»لرأ األعمش:  
 .(2)"إنن لذاهب العمل ، أي:"[ٙ}إِنََّن لََمْجنُوٌن{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(1)"فً دعابن إٌانا إلى أن نتَّبعن، ونذر آلهتنا  لال الطبري:أي: " 
 .(5)" أي : فً دعابن إٌانا إلى اتباعن وترن ما وجدنا علٌه آباءنا لال ابن كثٌر:" 
اب الَكَرجًلال   أنت مجنون فً ادعابن أن الذكر تنزل علٌن من السماء  :أي : "المصَّ
 .(ٓٔ)"أمره

 .(ٔٔ)"لوله: }إنن لمجنون{ خطابهم مع النبً" لال السمعانً: 
المعنى: إنن لتمول لول المجانٌن حٌن تدعى أن هللا نزل علٌن لال الزمخشري:" 
 .(ٕٔ)"الذكر

 الفوابد:
 بٌان ما كان ٌلماه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من استهزاء وسخرٌة من المشركٌن. -ٔ
لى الرسل نجد سببها هو مخالفة هذا األمر لما تعودوه االعتراضات الواردة ععند تؤمل  -ٕ

وتعارفوا علٌه من ألوان المعرفة العادٌة، ولما كانت الكهانة والسحر من األمور الشابعة 
بٌنهم، فمد نسبوا الوحً إلى هذه الظاهرة فمالوا: }إِْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ٌُْإثَُر{ ، }َولَالُوا ٌَا 

لَ  ْكُر ِإنََّن لََمْجنُوٌن{ أٌََُّها الَِّذي نُّزِ ٌِْه الذِّ لم ٌجد عنده ما ٌعارض به  -لدٌما-وفرعون ، َعلَ
نبً هللا موسى إال اتهامه بالسحر؛ ولذلن جمع له كبار لومه فً فنون السحر. ولما 

أدركوا أنه لٌس من جنس بضاعتهم؛  -علٌه السبلم-ولفوا على حمٌمة ما مع موسى 
العالمٌن رب موسى وهارون، ولال فرعون لهم: }إِنَّهُ  ولهذا كانوا أول من آمن برب

ٌِْدٌَكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخبلٍؾ  عَنَّ أَ ْحَر فَلََسْوَؾ تَْعلَُموَن أَلُلَّطِ لََكبٌُِركُُم الَِّذي َعلََّمكُُم الّسِ
اب [ . إلى ؼٌر ذلن من وسابل التهدٌد بالعذ5َٗوأَلَُصلِّبَنَّكُْم أَْجَمِعٌن{ ]الشعراء: 

والهبلن، فما كان جوابهم إال أن لالوا لفرعون: }فَاْلِض َما أَْنَت لَاٍض إِنََّما تَْمِضً َهِذِه 

                                                             

 .5ٖٙ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .2ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٔ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٙٙ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٔ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٙٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .٘ٓ٘/ٗالنكت الدالة على البٌان فً أنواع العلوم والحكم: (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .2ٔ٘/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
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 ُ ْحِر َوَّللاَّ ٌِْه ِمَن الّسِ ْنٌَا، إِنَّا آَمنَّا بَِرّبِنَا ِلٌَْؽِفَر لَنَا َخَطاٌَاَنا َوَما أَْكَرْهتَنَا َعلَ ٌر اْلَحٌَاةَ الدُّ ٌْ  َخ
 [ .2ٖ ،2َٕوأَْبمَى{ ]طه: 

 وعلى هذا النحو كانت لضٌة الرسل مع ألوامهم، فالنبوة أصبل أمر ؼٌر عادي.
والوحً كوسٌلة معرفٌة ؼٌبٌة أمر ؼٌر عادي، ودعوى األنبٌاء أنهم ٌخاطبون 
بوحً من السماء أمر ؼٌر عادي، ودالبل صدق األنبٌاء من اآلٌات والمعجزات أمر 

ألن هذه األمور كلها فوق عادة البشر  ؼٌر عادي، ولكن السإال الضروري هنا: هل
تكون بالضرورة مما ٌحكم العمل باستحالتها؟ الجواب هنا بالمطع ال؛ فإن العمل ال ٌحكم 
باستحالة هذه األشٌاء. ومن ٌملن برهانا لاطعا على المول بؤن هذه األمور مستحٌلة عمبل 

 فلٌظهره.
بل علٌه وال ٌملكون إن كل ما ٌدعٌه الرافضون للوحً أنهم ال ٌعرفون دلٌ

برهانا على صحته. ولد ٌضٌفون إلى ذلن دعواهم أن هذه المضٌة ال تخضع للتجربة 
 الحسٌة؛ وبالتالً فهً لٌست لابلة للصدق.

 .(ٔ)وهذا ألصى ما ٌنبهون إلٌه من دعاوى اإلنكار
 المرآن

اِدلٌَِن   [9({ ]الحجر : 9)}لَْو َما تَؤْتٌِنَا بِاْلَماَلبَِكِة إِْن كُْنَت ِمَن الص 

 التفسٌر:
 ؛ لتشهد أن هللا أرسلن.-إن كنت صادلًا-هبل تؤتٌنا بالمبلبكة 

لتشهد أن هللا  هبل تؤتٌنا بالمبلبكة ، أي:"[2}َلْو َما تَؤِْتٌنَا ِباْلَمبَلبَِكِة{ ]الحجر : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"أرسلن
 .(ٖ)"أفبل تجٌبنا بالمبلبكة فتخبرنا بؤنن نبً مرسل :ٌعنً لال مماتل:" 

 .(ٗ)"أي: هبل تؤتٌنا بالمبلبكة لال السمعانً:" 
 .(٘)"شاهدٌن لن بالصدق على ما تمول لال البؽوي:" 
 .(ٙ)" أي : هبل } تَؤْتٌَِنا ِباْلَمبلبَِكِة { أي : ٌشهدون لن بصحة ما جبت به لال ابن كثٌر:" 
والعرب ...لالوا: هبل تؤتٌنا بالمبلبكة شاهدة لن على صدق ما تمول؟  لال الطبري:" 

 :(2)، من ذلن لول ابن ممبل«لوما« »لوال»وموضع « لوال«: »لوما»تضع موضع 
 لَْوما الَحٌاُء َولَْوَما الّدٌُن ِعْبتُكما ... ببَْعِض ما فٌكُما إْذ ِعْبتَُما َعَوِري 

 .(1)"ٌرٌد: لوال الحٌاء
اِدلٌَِن{ ]الحجر : تعالى:لوله   إن كنت صادلا فً أن هللا تعالى  ، أي:"[2}إِْن كُْنَت ِمَن الصَّ
 .(5)"بعثن إلٌنا
 .(ٓٔ)"بؤنن نبً مرسل  لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)"أنَّن نبً لال الواحدي:أي:" 

                                                             

 .ٖٕ٘-ٖٕٗانظر: الوحً واإلنسان: (ٔ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .5ٖٙ/ٗتفسٌر البؽوي: (٘)
 .2ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 تستعمل( لوما) أن على شاهد وهو( ٖٔٔ: د) الحماسة فً أبٌات أولها من له، كلمة من ممبل البن البٌت(2)

: المرآن معانً فً عبٌدة أبو لال التحضٌض، بمعنى: اآلٌة فً وهً ؼٌره، لوجود الشًء امتناع فً: لوال بمعنى
 .المإلؾ أخذه وعنه ممبل، ابن ببٌت واستشهد. واحد"  لوال"  ومجاز مجازها"  لوما" 
 .ٙٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕ٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .15٘الوجٌز: (ٔٔ)
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إن كنت صادلا فً أن هللا تعالى بعثن إلٌنا رسوال وأنزل علٌن كتابا، فإن  لال الطبري:" 
الرّب الذي فعل ما تمول بن، ال ٌتعذّر علٌه إرسال ملن من مبلبكته معن حجة لن علٌنا، وآٌة 

 .(ٔ) لن على نبّوتن، وصدق ممالتن
 المرآن

ُل اْلَماَلبَِكةَ إاِل  بِاْلَحّكِ َوَما َكانُوا  [9({ ]الحجر : 9إِذًا ُمْنَظِرٌَن ) }َما نُنَّزِ
 التفسٌر:

وردَّ هللا علٌهم: إننا ال ننزل المبلبكة إال بالعذاب الذي ال إمهال فٌه لمن لم ٌإمن، وما كانوا حٌن 
 تنزل المبلبكة بالعذاب بُِمْمهلٌن.

{ ]الحجر : لوله تعالى:  ُل اْلَمبَلبَِكةَ إِالَّ ِباْلَحّكِ إننا ال ننزل المبلبكة إال  ، أي:"[1}َما نَُنّزِ
 .(ٕ)"بالعذاب الذي ال إمهال فٌه لمن لم ٌإمن

 .(ٖ)"أَْي: بالعذاب لال الواحدي:" 
ما ننزل مبلبكتنا إال بالحّك، ٌعنً بالرسالة إلى رسلنا، أو بالعذاب  لال الطبري:أي:" 

 .(ٗ)"لمن أردنا تعذٌبه
الحك الذي تنزل به المبلبكة هو الوحً، ولبض ]أرواح[ العباد،  لال السمعانً:" 

 .(٘)"وإهبلن الكفار، وكتبة األعمال، وما أشبه ذلن
  .(ٙ)"لال: بالرسالة والعذاب {،َما نُنزُل اْلَمبلبَِكةَ إِال بِاْلَحكِّ "} :عن مجاهد، لوله 
« تنزل»والتاء فً « المبلبكة»برفع  ،«َما تُنزُل الَمبلبَِكةُ »بعض لراء أهل الكوفة ولرأ  

 .(2)وضمها، على وجه ما لم ٌسّم فاعله
وما كانوا حٌن تنزل المبلبكة  ، أي:"[1}َوَما َكانُوا إِذًا ُمْنَظِرٌَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 

 .(1)"بالعذاب بُِمْمهلٌن

أي: مإخرٌن، ولد كان الكفار ٌطلبون إنزال المبلبكة عٌانا فؤجابهم هللا  لال البؽوي:" 
 .(5)"تعالى بهذا. ومعناه: إنهم لو نزلوا أعٌانا لزال عن الكفار اإلمهال وعذبوا فً الحال

 .(ٓٔ)"لو نزلت المبلبكة لم ٌُنظروا ولم ٌُمهلواأي:  لال الواحدي:" 
ولو أرسلنا إلى هإالء المشركٌن على ما ٌسؤلون إرسالهم معن آٌة  لال الطبري:أي:" 

فكفروا لم ٌُنظروا فٌإخروا بالعذاب، بل عوجلوا به كما فعلنا ذلن بمن لبلهم من األمم حٌن سؤلوا 
 .(ٔٔ)"اآلٌات فكفروا حٌن آتتهم اآلٌات، فعاجلناهم بالعموبة

المبلبكة عٌانا، فؤجابهم هللا  ن إنزالأي: مإخرٌن، ولد كان الكفار ٌطلبو لال السمعانً:" 
 .(ٕٔ)"تعالى بهذا، ومعناه: أنهم لو نزلوا عٌانا زال اإلمهال عن الكفار وعذبوا فً الحال

 :[1-2فوابد اآلٌتٌن:]
 مظهر من مظاهر رحمة هللا باإلنسان، ٌطلب نزول العذاب وهللا ٌنزل الرحمة. -ٔ
على إنكارها، فهً فً أصل ثبوتها لضٌة الوحً فً أساسها ال ٌملن العمل برهانا أن  -ٕ

لٌست مما ٌحٌله العمل ولكنها لٌست مما جرت به العادة بٌن العمبلء، وهذا أمر الزم 

                                                             

 .ٙٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .15٘الوجٌز: (ٖ)
 .2ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .1ٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٖٙ/ٗتفسٌر البؽوي: (5)
 .15٘الوجٌز: (ٓٔ)
 .2ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
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لها، فهً لٌست من لبٌل العادات وال األعراؾ التً تعّود الناس على معاٌشتها حتى 
ب ٌتمبلوها بسهولة. ومن هنا كانت محل إنكار من الكافرٌن بمضٌة النبوة، والسب
الربٌسً فً هذا اإلنكار هو عدم التعود على مشاهدة هذه الحالة، وهنان فارق كبٌر بٌن 
المستحٌل العملً والمستحٌل عادة. ومن الخطؤ منهجٌا أن ٌحمل الناس المستحٌل العادي 
على المستحٌل العملً، وهذا ٌفسر لنا مولؾ المشركٌن من الرسل جمٌعا حٌن دعوهم 

ْحَمُن ِمْن إلى اإلٌمان بهذا الوح ً، فمالوا للرسول: }َما أَْنتُْم إِالَّ َبَشٌر ِمثْلَُنا َوَما أَْنَزَل الرَّ
ٍء إِْن أَْنتُْم إِالَّ تَْكِذبُوَن{ ]ٌس:  ًْ ونَا ، [َ٘ٔش ولالوا: }إِْن أَْنتُْم ِإالَّ بََشٌر ِمثْلَُنا تُِرٌُدوَن أَْن تَُصدُّ
ا َكاَن ٌَْعبُُد آَباُإنَا فَؤْتُونَا ِه ، [ٓٔبِسُْلَطاٍن ُمبٌٍِن{ ]إبراهٌم:  َعمَّ ٌْ َل َعلَ ولالوا: }ٌَا أٌََُّها الَِّذي نُّزِ

اِدلٌَِن{ ]الحجر:  ْكُر إِنََّن لََمْجنُوٌن، َلْو َما تَؤِْتٌنَا بِاْلَمبلبَِكِة إِْن كُْنَت ِمَن الصَّ ولال ، [2، ٙالذِّ
ولالوا: ، [ٖٗنَّكُْم إِذًا لََخاِسُروَن{ ]المإمنون: بعضهم لبعض: }َولَبِْن أََطْعتُْم بََشًرا ِمثْلَكُْم إِ 

ٌِْه َملٌَن فٌََكُوَن َمعَهُ  سُوِل ٌَؤُْكُل الطَّعَاَم َوٌَْمِشً فًِ اأْلَْسَواِق َلْوال أُْنِزَل إِلَ }َماِل َهذَا الرَّ
 [ .2نَِذًٌرا{ ]الفرلان: 

لال ابن حزم  استدل البعض بهذه اآلٌة على بطبلن لصة الملكٌن هاروت وماروت، -ٖ
المبلبكة ال تنزل إال بالحك ولٌس شرب الخمر وال الزنا األندلسً:"دلت اآلٌة على أن 

وال لتل النفس المحرمة وال تعلٌم العواهر أسماءه عز وجل التً ٌرتفع بها إلى السماء 
وال السحر من الحك بل كل ذلن من الباطل ونحن نشهد أن المبلبكة ما نزلت لط بشًء 

لفواحش والباطل وإذا لم تنزل به فمد بطل أن تفعله ألنها لو فعلته فً األرض من هذه ا
لنزلت به وهذا باطل وشهد عز وجل أنه لو أنزل علٌنا المبلبكة لما نظرنا فصح أنه لم 

 .(ٔ)"ٌنزل لط ملن ظاهر إال للنبً بالوحً فمط
هاروت وماروت لم ٌكونا ملكٌن وأن ما فً لوله وما أنزل على  ثم لال:"

ٌنزل على الملكٌن وٌكون هاروت وماروت حٌبذ بدال من الشٌاطٌن  ...الملكٌن نفى ألن
كؤنه لال ولكن الشٌاطٌن هاروت وماروت وٌكون هاروت وماروت لبٌلتان من لبابل 

 .(ٕ)"الجن كانتا ٌعلمان الناس السحر
حجر: " ولصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حدٌث لال الحافظ ابن 

فً إٌراد طرلها بحٌث ٌمضً  (٘)، وأطنب الطبري(ٗ)فً مسند أحمد (ٖ)ابن عمر
ً لمن زعم بطبلنها كعٌاض ومن تبعه ، (ٙ)بمجموعها على أن للمصة أصبلً خبلفا

                                                             

 .ٕٙ/ٗ:والنحل واألهواء الملل فً الفصل(ٔ)
 .2ٕ-ٕٙ/ٗالمصدر نفسه: (ٕ)
( هو: أبو عبد الرحمن عبد هللا بن عمر بن الخطاب بن نفٌل المرشً، صحابً مشهور، عالم فمٌه، عابد ٖ)

زاهد، من أهل بٌعة الرضوان، هاجر مع أبٌه، أول ؼزواته الخندق ورد لبلها لصؽره، أحد المكثرٌن من 
، سٌر أعبلم 2ٕٕ/ٖاألثٌر:  ، أسد الؽابة البنٕٗٔ/ٗهـ. انظر: الطبمات البن سعد:  2ٖالرواٌة، توفً عام: 
 . 1ٖٖ/ٕ، اإلصابة البن حجر: ٖٕٔ/ٖالنببلء للذهبً: 

وسٌؤتً الكبلم على هذا الحدٌث وما  21ٔٙرلم:  1ٖٔ-2ٖٔ/ٓٔٔ: -تحمٌك األرناإوط وآخرٌن-( المسندٗ)
 . 5ٖٙ-5ٖٗص:  ٌٔشبهه بعد فً هامش: 

 . ٖ٘ٗ-2ٕٗ/ٕ( انظر: جامع البٌان للطبري: ٘)
، ٖٔٗ/ٔصة هاروت وماروت نٌفاً وعشرٌن طرٌماً كما ذكر ذلن األلوسً فً روح المعانً: ( بلؽت طرق لٙ)
عند حدٌثه عن سبب نزول هذه  ٖٖٗ-ٖٗٔ: -تحمٌك: األنٌس-، وذكر جلها الحافظ ابن حجر فً العجابٖٔٗ/ٔ

 5ٓ-15سند: اآلٌة. ولد اختلؾ العلماء فً ثبوتها، فمن من أثبتها الحافظ هنا وفً المول المسدد فً الذب عن الم
إذ لال: "وله طرق كثٌرة جمعتها فً جزء مفرد ٌكاد ٌكون الوالؾ علٌه أن ٌمطع بولوع هذه المصة لكثرة 

 ٗٙ-ٖٙ/ٗٔالطرق الواردة فٌها ولوة مخارج أكثرها، وهللا أعلم". كما أخرج حدٌثها ابن حبان فً صحٌحه: 
ً له ووافم 1ٓٙ-2ٓٙ/ٗ، والحاكم فً مستدركه: 1ٙٔٙرلم:  ه الذهبً فً التلخٌص. ولال الهٌثمً فً مصححا

ً ابن حجر ٖٗٔ/ٙمجمع الزوابد:  : "ورجاله رجال الصحٌح ؼٌر موسى بن جبٌر، وهو ثمة". وصححه أٌضا
، وأفرد السٌوطً فً لصتهما جزءاً كما ذكر ذلن فً اإلتمان: 2ٕٔ/ٕالهٌثمً فً الزواجر عن التراؾ الكبابر: 

نمل عنه اعتراضه على من أنكر المصة بؤن "اإلمام  ٖٖٗ/ٔالمعانً: ، وٌظهر أن األلوسً فً روح 1ٓٔ/ٕ
-أحمد وابن حبان والبٌهمً وؼٌرهم رووها مرفوعة ومولوفة على علً وابن عباس وابن عمر وابن مسعود
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بؤسانٌد عدٌدة صحٌحة ٌكاد الوالؾ علٌها ٌمطع بصحتها لكثرتها ولوة مخرجٌها". وعلً المارئ -رضً هللا عنهم
إذ لال بعد إٌراده لبعض الطرق: "وال ٌخفى أن الحدٌث كما تراه مرفوعاً  ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٕالشفا:  فً شرح

ومولوفاً له أصل ثابت فً الجملة لتعدد طرله واختبلؾ سنده... ومولوفاً على علً وابن عباس كما مر، وعن 
". ولد ضعؾ هذه ابن عمر وابن مسعود بؤسانٌد صحٌحة ولد لٌل: لهذه المصة طرق تفٌد العلم لصحتها

إذ لال: "فمما احتج به من لم ٌوجب  ٕٕٖ-1ٖٔ/ٕ: -مع الشرح لعلً الماري-الرواٌات الماضً عٌاض فً الشفا
عصمة جمٌعهم )أي: المبلبكة( لصة هاروت وماروت وما ذكر فٌها أهل األخبار ونملة المفسرٌن، وما روي 

أن هذه األخبار لم ٌرد منها شًء ال سمٌم وال -أكرمن هللا-عن علً وابن عباس فً خبرهما وابتبلبهما فاعلم
صحٌح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولٌس هو شًء ٌإخذ بمٌاس والذي منه فً المرآن اختلؾ المفسرون فً معناه وأنكر 
ما لال بعضهم فٌه كثٌر من السلؾ كما سنذكره، وهذه األخبار من كتب الٌهود وافترابهم كما لصه هللا تعالى 
أول اآلٌات من افترابهم بذلن على سلٌمان وتكفٌرهم إٌاه ولد انطوت المصة على شُنَع عظٌمة وها نحن نخبر 
فً ذلن ما ٌكشؾ ؼطاء هذه اإلشكاالت إن شاء هللا". ثم شرع فً ذكر ما ٌزٌؾ المصة وٌبطلها من وجوه. 

إن لوماً نسبوا إلى هللا تعالى ما لم ٌؤت فمال: ) ٖٗ-ٕٖ/ٗووافمه ابن حزم فً الفصل فً الملل واألهواء والنحل: 
فصح أنها خرافة موضوعة( وابن العربً فً -إلى أن لال-به لط أثر ٌجب أن ٌشتؽل به وإنما هو كذب مفترى

إذ لال: "وتحمٌك المول فٌه أنه لم ٌصح سنده ولكنه جابز كله فً العمل لو صح النمل".  ٖٓ/ٔأحكام المرآن: 
إذ لال: "للنا: هذا كله  ٕ٘/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 1ٖٔ/ٔجٌز: وابن عطٌة فً المحرر الو

ضعٌؾ وبعٌد عن ابن عمر وؼٌره ال ٌصح منه شًء فإنه لول تدفعه األصول فً المبلبكة الذٌن هم أمناء هللا 
ب حٌن خلك على وحٌه وسفراإه إلى رسله، ومما ٌدل على عدم صحته أن هللا تعالى خلك النجوم وهذه الكواك

السماء ففً الخبر "أن السماء لما خلمت خلك فٌها سبعة دوارة زحل والمشتري وبهرام وعطارد والزهرة 
[، فثبت بهذا أن الزهرة وسهٌبلً ٓٗوالشمس والممر" وهذا معنى لول هللا تعالى: }َوكُلٌّ فًِ فَلٍَن ٌَْسبَُحوَن{ ]ٌس:

إذ لال:  1ٖ-2ٖ/ٔ، وابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة: 5ٕٖ/ٔمحٌط: لد كانا لبل خلك آدم". وأبو حٌان فً البحر ال
"وأما ما ٌذكره كثٌر من المفسرٌن فً لصة هاروت وماروت... فهذا أظنه من وضع اإلسرابٌلٌٌن، وإن كان لد 
أخرجه كعب األحبار وتلماه عنه طابفة من السلؾ فذكروه على سبٌل الحكاٌة والتحدٌث عن بنً إسرابٌل..."، 

أصح  ٗ٘-ٖ٘/ٔرواٌة سالم عن ابن عمر عن كعب عند عبد الرازق فً التفسٌر:  2٘ٔ/ٔعل فً تفسٌره: وج
وأثبت من رواٌة نافع عن ابن عمر فً المسند وؼٌره ألن سالماً أثبت فً أبٌه من مواله نافع لال: "فدار الحدٌث 

: "ولد روٌت 21ٔ/ٔتفسٌره أٌضاً: ورجع إلى نمل كعب األحبار عن كتب بنً إسرابٌل وهللا أعلم". ولال فً 
لصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعٌن كمجاهد والسدي والحسن ولتادة وأبً العالٌة والزهري والربٌع 
بن أنس ومماتل بن حٌان وؼٌرهم، ولصها خلك من المفسرٌن المتمدمٌن والمتؤخرٌن، وحاصلها راجع فً 

ها حدٌث مرفوع صحٌح متصل اإلسناد إلى الصادق المصدوق تفصٌلها إلى أخبار بنً إسرابٌل، إذ لٌس فٌ
المعصوم الذي ال ٌنطك عن الهوى، وظاهر المرآن إجمال المصة من ؼٌر بسط وال إطناب فٌها، فنحن نإمن بما 

، ٕٗٔ/ٔورد فً المرآن على ما أراده هللا تعالى، وهللا أعلم بحمٌمة الحال"، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: 
إذ لال: "واعلم بؤن هذه الرواٌة فاسدة مردودة ؼٌر ممبولة" ثم أخذ ٌعدد  2ٖٕ/ًٖ مفاتٌح الؽٌب: والرازي ف

. ومن المعاصرٌن األلوسً فً روح المعانً: 1ٖٔ/ٔوجوه بطبلنها، وأبو السعود فً إرشاد العمل السلٌم: 
خرٌجه ألحادٌث وفً ت 11ٙٔرلم:  ٖٖٗ/ٕوالعبلمة أحمد شاكر فً تخرٌجه ألحادٌث الطبري:  ٖٔٗ/ٔ

معمباً على كبلم ابن حجر السابك فً المول المسدد "أما هذا  ٕٖ/5، ولال فً: 21ٔٙرلم:  ٖٖ-5ٕ/5المسند: 
الذي جزم به الحافظ بصحة ولوع هذه المصة صحة لرٌبة من المطع لكثرة طرلها ولوة مخارج أكثرها فبل، 

الواضحة للعمل ال من جهة عصمة المبلبكة المطعٌة  فإنها كلها طرق معلولة أو واهٌة باإلضافة إلى مخالفتها
فمط بل من ناحٌة أن الكوكب الذي نراه صؽٌراً فً عٌن الناظر لد ٌكون حجمه أضعاؾ جسم الكرة األرضٌة 
باآلالؾ المإلفة من األضعاؾ فؤنى ٌكون جسم المرأة الصؽٌر إلى هذه األجرام الفلكٌة الهابلة". وعزا فً نفس 

وضع بنً إسرابٌل لها وأنها حكاٌة خرافٌة ألستاذه رشٌد رضا. وكذا لال أبو شهبة فً كتابه: الموضع المول ب
، وضعؾ شعٌب األرناإوط فً تخرٌجه أحادٌث ابن ٖٙٔ-ٕٙٔاإلسرابٌلٌات والموضوعات فً كتب التفسٌر: 

المسند: حدٌث ابن عمر المرفوع، ولال عنه هو وزمٌبله فً تخرٌج أحادٌث  1ٙٔٙرلم:  ٗٙٔ/ٗٔحبان: 
فً هذه المسؤلة ثبوت الحادثة لكثرة -وهللا أعلم-"إسناده ضعٌؾ ومتنه باطل". واألظهر 1ٙٔٙرلم:  1ٖٔ/ٓٔ

طرلها ولوة مخارج أكثرها وال ٌنبؽً رد األسانٌد الثابتة بمثل تلن االعتراضات، بل الواجب جمع تلن 
عند  ٖٖٗ-ٕٖٖ/ٔ: -تحمٌك األنٌس-العجابالرواٌات وأخذ التفاصٌل الصحٌحة ورد الضعٌفة، لال ابن حجر فً 

ذكره سبب نزول هذه اآلٌة: "طعن فً هذه المصة من أصلها بعض أهل العلم... ولٌس العجب من المتكلم 
والفمٌه إنما العجب ممن ٌنتسب إلى الحدٌث كٌؾ ٌطلك على خبر ورد بهذه األسانٌد الموٌة مع كثرة طرلها 

لن من العبارة مع دعواهم تموٌة أحادٌث ؼرٌبة أو واردة من أوجه لكنها وتباٌن أسانٌدها أنه باطل أو نحو ذ
وألول: إن فً طرق هذه المصة الموي والضعٌؾ وال -إلى أن لال-واهٌة، واحتجاجهم بها والعمل بممتضاها

ٌُنظر  سبٌل إلى رد الجمٌع فإنه ٌنادي على من أطلمه بملة االطبلع واإللدام على رد ماال ٌعلمه، لكن األولى أن
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ا أن ٌحكما وأمرهم ومحصلها: أن هللا ركب الشهوة فً ملكٌن من المبلبكة اختباراً لهما،
فً األرض، فنزال على صورة البشر وحكما بالعدل مدة، ثم افتتنا بامرأة جمٌلة فعولبا 
بسبب ذلن بؤن حبسا فً ببر ببابل منكسٌن وابتلٌا بالنطك بعلم السحر، فصار ٌمصدهما 
من ٌطلب ذلن فبل ٌنطمان بحضرة أحد حتى ٌحذراه وٌنهٌاه، فإذا أصر تكلما بذلن لٌتعلم 

 .(ٔ)ن، وهما لد عرفا ذلن، فٌتعلم منهما ما لص هللا عنهما، وهللا أعلم"منهما ذل
 المرآن

ْكَر َوإِن ا لَهُ لََحافِظُوَن ) ْلنَا الذِّ  [4({ ]الحجر : 4}إِن ا نَْحُن نَز 

 التفسٌر:
لنا المرآن على النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وإنَّا نتعهد بحفظه ِمن أن ٌُزاد  فٌه أو ٌُْنمَص منه، أو إنَّا نحن نزَّ

 ٌضٌع منه شًء.
ْكَر{ ]الحجر : لوله تعالى:  ْلنَا الذِّ لنا المرآن على النبً  ، أي:"[5}إِنَّا نَْحُن َنزَّ إنَّا نحن نزَّ
 .(ٕ)"دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٖ)"ٌعنً: المرآن لال ابن أبً زمنٌن والواحدي والبؽوي:" 
  .(ٗ)" -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً المرآن على دمحم لال مماتل:" 
ْكر}ٌمول تعالى ذكره:  لال الطبري:"   .(٘)"وهو المرآن {،إِنَّا نَْحُن نزْلنَا الذِّ
 .(ٙ)" ثم لرر تعالى أنه هو الذي أنزل الذكر ، وهو المرآن لال ابن كثٌر:" 
وإنَّا نتعهد بحفظه ِمن أن ٌُزاد فٌه أو  أي:"، [5}َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُوَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 

 .(2)"ٌُْنمَص منه، أو ٌضٌع منه شًء
 .(1)"من أن ٌُزاد فٌه أو ٌُنمص لال الواحدي:" 
ا لٌس منه، أو ٌنمص  لال الطبري:"  لال: وإنا للمرآن لحافظون من أن ٌزاد فٌه باطل مَّ

 .(5)"منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرابضه
 .(ٓٔ)"حفظه هللا من إبلٌس أن ٌزٌد فٌه شٌبا، أو ٌنمص منه أبً زمنٌن:" لال ابن 

                                                                                                                                                                              

إلى ما اختلفت فٌه بالزٌادة والنمص فٌإخذ بما اجتمعت علٌه، وٌإخذ من المختلؾ بما لوي، وٌطرح ما ضعؾ، 
أو ما اضطرب فإن االضطراب إذا بعد به الجمع بٌن المختلؾ ولم ٌترجح شًء منه التحك بالضعٌؾ المردود 

اللٌل والنهار ال ٌفترون وٌفعلون ما ٌإمرون فهو وهللا المستعان". أما ما لٌل من عصمة المبلبكة ألنهم ٌسبحون 
ً فٌتم اإلخبار عنها بذلن أٌضاً بعد، وكله  صدق ال خبلؾ فٌه لكنه خبر عن حالهم وهو ما ٌجوز أن تتؽٌر الحما
حك وصدق ال خبلؾ فٌه. أو ٌكون من العام الذي دخله التخصٌص وال وجه لمنع ذلن، أو أن هذٌن الملكان لد 

لمبلبكة إللماء نعت البشرٌة من الشهوة النفسٌة علٌهما ابتبلء لهم فً المضٌة، والعلم هلل تعالى. خرجا عن صفة ا
، شرح الشفا لعلً الماري: 1ٖٔ-1ٕٔ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٓ/ٔانظر: أحكام المرآن البن العربً: 

عن ابن عباس  ٕٔٓٔم: رل ٖ٘ٓ/ٔ. وأما تحول المرأة إلى كوكب الزهرة فمد أخرج ابن أبً حاتم: ٕٖٔ/ٕ
المصة وفٌها: )وفً ذلن الزمان امرأة حسنها فً النساء كحسن الزهرة فً سابر الكواكب"، لال ابن كثٌر فً 

بعد إٌراداه لها: "ولد رواه الحاكم فً مستدركه مطوالً عن أبً زكرٌا العنبري... ثم لال:  22ٕ-2ٕٙ/ٔتفسٌره: 
روي فً شؤن الزهرة، وهللا أعلم(. أما بمٌة الوجوه التً ذكرها من صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه فهذا ألرب ما 

َضعَّؾ هذه المصة مطلماً سواء أكانت وجوهاً عملٌة أم إسنادٌة فبل تموم فً وجه األسانٌد الموٌة التً وردت بها 
 المصة، وهللا أعلم. 

 .ٖٕ٘/ٓٔ(الفتح: ٔ)
 .ٕٕٙالتفسٌرالمٌسر: (ٕ)
 5ٖٙ/ٗ، وتفسٌر البؽوي:15٘، والوجٌز للواحدي:1ٖٓ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٕٙالتفسٌرالمٌسر: (2)
 .15٘الوجٌز: (1)
 .1ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖٓ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٓٔ)
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ومنهم من أعاد الضمٌر فً لوله  وهو الحافظ له من التؽٌٌر والتبدٌل. لال ابن كثٌر:" 
ُ ٌَْعِصُمَن ِمَن النَّاِس { ] [ 2ٙالمابدة : تعالى : } لَهُ لََحافِظُوَن { على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، كموله : } َوَّللاَّ

 .(ٔ)"والمعنى األول أولى ، وهو ظاهر السٌاق
ٌزٌدوا فٌه، أو ٌنمصوا منه، أو ٌبدلوا،  أي: نحفظ المرآن من الشٌاطٌن أن لال البؽوي:" 

هو «: الباطل»و [،ٕٗ:فصلت]لال هللا تعالى: }ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه{ 
 {له}ولٌل الهاء فً  إبلٌس، ال ٌمدر أن ٌزٌد فٌه ما لٌس منه وال أن ٌنمص منه ما هو منه.

راجعة إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أي: إنا لدمحم لحافظون ممن أراده بسوء كما لال جل ذكره: }وهللا ٌعصمن من 
  .(ٕ)["2ٙ:المابدة]الناس{ 
ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ إِنَّا :"}عن لتادة، لوله   ال ٌَؤْتٌِِه }، لال فً آٌة أخرى  {نَْحُن نزْلنَا الذِّ
ٌِْه َوال ِمْن َخْلِفهِ }والباطل: إبلٌس  {،اْلبَاِطلُ  ٌِْن ٌََد فؤنزله هللا ثم حفظه، فبل ٌستطٌع إبلٌس  {،ِمْن بَ

 .(ٖ)"أن ٌزٌد فٌه باطبل وال ٌنتمص منه حما، حفظه هللا من ذلن
من ذكر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بمعنى: وإنا لدمحم  {،َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ }ولٌل: الهاء فً لوله  ال لتادة:"ول 

 .(ٗ)"حافظون ممن أراده بسوء من أعدابه
}وإنا له لحافظون{ فٌه لوالن: أحدهما: أنا نحفظ دمحما، واآلخر: أنا نحفظ  لال السمعانً:" 

المرآن، وهو األلٌك بظاهر اللفظ، ومعنى حفظ المرآن أنه ٌمنع من الزٌادة فٌه أو النمصان عنه، 
لال هللا تعالى }ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه{ والباطل هو إبلٌس، ومعناه: أن إبلٌس 

 .(٘)"مدر أن ٌزٌد فٌه ما لٌس منه، وال أن ٌنمص عنه ما هو منهال ٌ
 الفوابد:
 بٌان حفظ هللا تعالى للمرآن الكرٌم من الزٌادة والنمصان ومن الضٌاع. -ٔ
محفوظ من تؽٌٌر األعداء والمخالفٌن وتبدٌلهم إلى لٌام الساعة. هذا مع أن المرآن الكرٌم  -ٕ

وأنى ٌمدرون وٌستطٌعون إضاعة ما تكفل  اشتماله على هتن أستارهم وإبداء عوارهم.
 هللا بحفظه!.

من وجوه إعجازه كونه آٌة بالٌة ما بمٌت الدنٌا، محفوظا من التؽٌٌر والتبدٌل أن  -ٖ
ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُوَن{ . -تعالى  -الوالعٌن فً الكتب لبله، كما لال  ْلنَا الذِّ : }إِنَّا نَْحُن َنزَّ

ٌِْه َواَل ِمْن َخْلِفِه{ .ولال: }اَل ٌَؤِْتٌِه  ٌِْن ٌََد  اْلبَاِطُل ِمْن بَ
وسابر معجزات األنبٌاء انمضت بانمضاء أولاتها، ولم ٌبك إال خبرها. والمرآن 
العزٌز، الباهرة آٌاته، الظاهرة معجزاته، الذي هو أعظم من كل معجزة، وأبهر من كل 

ؤنه منزل اآلن، وجمٌع وجوه آٌة باق على ما كان، ؼضا طرٌا لم ٌتؽٌر منه شًء، بل ك
 إعجازه التً ذكرناها ثابتة إلى ٌوم المٌامة، بٌنة الحجة لكل أمة تؤتً.
وما أخبر به من ، ال ٌخفى وجه ذلن على من نظر إلٌه، وتؤمل وجوه إعجازه

الؽٌوب ٌمع كل ولت على الوجه الذي أخبر به، حتى كؤنه ٌشاهد عٌانا، فٌتجدد اإلٌمان، 
 ، ولٌس الخبر كالعٌان.وٌتظاهر البرهان

والنفس أشد طمؤنٌنة إلى عٌن الٌمٌن منها إلى علم الٌمٌن، وإن كان كل عندها 
 .(ٙ)حما
 المرآن

ِلٌَن )  [ٓٔ({ ]الحجر : ٓٔ}َولَمَْد أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن فًِ ِشٌَعِ اَْلَو 
 التفسٌر:

                                                             

 .2ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٖٙ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .1ٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٙ-1ٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .2ٗٗ/ٕ:الصلٌب عباد على الرد فً المجٌب المرٌب منحةانظر:  (ٙ)
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 .رسبل فً فَِرق األولٌن -أٌها الرسول-ولمد أرسلنا من لبلن 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ولمد أرسلنا ٌا دمحم من لبلن فً األمم  لال الطبري:" 

شٌع »ـعلٌه، وعنى ب {َولََمْد أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلنَ }وترن ذكر الرسل اكتفاء بداللة لوله  ،األّولٌن رسبل
 .(ٔ)"اء الرجل: شٌعتهأمم األّولٌن: واحدتها شٌعة، وٌمال أٌضا ألولٌ«: األّولٌن
 .(ٕ)"أي: فً لرن؛ ٌعنً: لوم نوح وسابر األمم لال ابن أبً زمنٌن:" 
لٌن{ أَْي: فَِرلِهم لال الواحدي:"   .(ٖ)"أَْي: رسبلً }فً شٌع األوَّ
ًٌا لرسوله فً تكذٌب من كذَّبه من كفار لرٌش : إنه  لال ابن كثٌر:"  ٌمول تعالى مسل

 .(ٗ)" أرسل من لَْبله فً األمم الماضٌة
هم الموم المجتمعة المتفمة كلمتهم، ومعناه هاهنا: فً أمم «: الشٌعة» لال السمعانً:" 
 .(٘)"األولٌن
ِلٌنَ  َولَمَْد أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن فًِ ِشٌَعِ "}عن ابن عباس:    .(ٙ)"ٌمول: أمم األولٌن {،األوَّ
ِلٌنَ :"}عن لتادة، لوله   ٌَعِ األوَّ  .(2)"لال: فً األمم {،َولَمَْد أَْرَسْلَنا ِمْن لَْبِلَن فًِ ِش
 المرآن

 [ٔٔ({ ]الحجر : ٔٔ}َوَما ٌَؤْتٌِِهْم ِمْن َرُسوٍل إِال  َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن )
 التفسٌر:

جاءهم إال كانوا منه ٌسخرون. وفً هذا تسلٌة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص. فكما فَعَل بن هإالء فما من رسوٍل 
 المشركون فكذلن فُِعَل بمن لبلن من الرسل.

ٌمول: وما ٌؤتً شٌع األّولٌن من رسول من هللا ٌرسله إلٌهم بالدعاء إلى  لال الطبري:" 
توحٌده، واإلذعان بطاعته،إال كانوا به ٌستهزءون: ٌمول: إال كانوا ٌسخرون بالرسول الذي 

 .(1)"ٌرسله هللا إلٌهم عتُّوا منهم وتمّردا على ربهم

 .(5)" إوا بهوإنه ما أتى أمة رسول إال كذبوه واستهز لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)"تعزٌة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص لال الواحدي:" 
هذا تسلٌة للنبً، ومعناه: أنهم كما استهزءوا بن فمد استهزىء باألنبٌاء  لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)"من لبلن

 :[ٔٔ-ٓٔفوابد اآلٌتٌن:]
 .ن دابما فً عنادهم الذمٌمٌالمكذببٌان أن  -ٔ
والشعوب وهً أنهم ما ٌؤتٌهم من رسول ٌنكر علٌهم بٌان سنة هللا تعالى فً األمم  -ٕ

 مؤلوفهم وٌدعوهم إلى جدٌد من الخٌر والهدى إال وٌنكرون وٌستهزبون.
دلٌل على أن الناجً من األمم هم الملٌل، واألكثر ؼلبت علٌهم الطباع البشرٌة، فً اآلٌة  -ٖ

فًِ األَْرِض ٌُِضلُّوَن َعْن َسبٌِِل فعصوا الرسل فهلكوا كما لال تعالى: }َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن 
 }ِ ولال: }َوَما َوَجْدنَا أِلَْكثَِرِهْم ِمْن َعْهٍد َوإِْن َوَجْدنَا أَْكثََرهُْم لََفاِسِمٌَن{  [ٙٔٔ]األنعام:َّللاَّ

ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ الَِّذٌَن ِمْن ، [ٕٓٔ]األعراؾ :  ولال: }لُْل ِسٌُروا فًِ األَْرِض فَاْنُظُروا َك
 -وأمثال هذه اآلٌات فً المرآن كثٌر. والناجون  [،ٕٗ]الروم:ْبُل َكاَن أَْكثَُرهُْم ُمْشِرِكٌَن{ لَ 

                                                             

 .5ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٓ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٕ)
 .15٘الوجٌز: (ٖ)
 .2ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .5ٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٙ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .15٘الوجٌز: (ٓٔ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
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فهم السواد األعظم، فإنهم األعظمون لدرا عند هللا وإن للوا.  -وإن كانوا ألل الملٌل 
 .فلٌحذر المسلم أن ٌؽتر بالكثرة، ولد اؼتر بهم كثٌرون

 المرآن

 [ٕٔ({ ]الحجر : ًٕٔ لُلُوِب اْلُمْجِرِمٌَن )}َكذَِلَن نَْسلُكُهُ فِ 

 التفسٌر:

كما أدخلنا الكفر فً للوب األمم السابمة باالستهزاء بالرسل وتكذٌبهم، كذلن نفعل ذلن فً للوب 

 .مشركً لومن الذٌن أجرموا بالكفر باهلل وتكذٌب رسوله

ٌمول تعالى ذكره: كما سلكنا الكفر فً للوب شٌع األولٌن باالستهزاء  لال الطبري:" 

 .(ٔ)"بالرسل، كذلن نفعل ذلن فً للوب مشركً لومن الذٌن أجرموا بالكفر باهلل

فعل بالمجرمٌن الذٌن استهزأوا بمن تمدم من الرسل كذلن نسلن  كما :أي لال الزجاج:" 

 .(ٕ)"فً للوب المجرمٌن اإلضبلل

إدخال  :«السلن»و {،فً للوب المجرمٌن}ندخله.  {:كذلن نسلكه} البٌضاوي:"لال  

الشًء فً الشًء كالخٌط فً المخٌط، والرمح فً المطعون والضمٌر لبلستهزاء. وفٌه دلٌل 

 .(ٖ)"على أن هللا ٌوجد الباطل فً للوبهم

أي: ندخل التكذٌب }فً للوب المجرمٌن{ أي: الذٌن وصفهم لظلم  لال السعدي:" 

والبهت، عالبناهم لما اشتبهت للوبهم بالكفر والتكذٌب، تشابهت معاملتهم ألنبٌابهم ورسلهم 

 .(ٗ)"باالستهزاء والسخرٌة وعدم اإلٌمان

 .(٘)"شرنلال: ال {،َكذَِلَن نَْسلُكُهُ فًِ لُلُوِب اْلُمْجِرِمٌنَ "} :عن الحسن، لوله 

 .(ٙ)"لال: التكذٌب {،َكذَِلَن نَْسلُكُهُ فًِ لُلُوِب اْلُمْجِرِمٌنَ :"}عن ابن جرٌج  

ال ٌإمنون به، لال: إذا كذبوا سلن هللا  {،َكذَِلَن نَْسلُكُهُ فًِ لُلُوِب اْلُمْجِرِمٌنَ :"}عن لتادة  

 .(2)"فً للوبهم أن ال ٌإمنوا به

لرأت المرآن كله على الحسن فً بٌت أبً خلٌفة، ففسره أجمع على "عن حمٌد، لال:  

لال: أعمال سٌعملونها لم  {،َكذَِلَن نَْسلُكُهُ فًِ لُلُوِب اْلُمْجِرِمٌنَ :}اإلثبات، فسؤلته عن لوله 

 .(1)"ٌعملوها

لرأت المرآن كله على الحسن، فما كان ٌفسره إال على "عن حمٌد الطوٌل، لال: و 

 .(5)": ولفته على نسلكه، لال: الشرناإلثبات، لال

 .(ٓٔ)"لال: نجعله {،نَْسلُكُهُ }سمعت سفٌان فً لوله "لال: ابن المبارن:  

هم كما لال هللا، هو أضلهم ومنعهم اإلٌمان، ٌمال منه: سلكه ٌسلكه سلكا  لال ابن زٌد:" 

 :(ٔٔ)وسلوكا، وأسلكه ٌسلكه إسبلكا، ومن السلون لول عدّي بن زٌد

                                                             
 .2/2ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٗٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .1ٕٓ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2/2ٓٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2/2ٓٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2/2ٓٔأخرجه الطبري: (2)
 .2/2ٓٔأخرجه الطبري: (1)
 .2/2ٓٔأخرجه الطبري: (5)
 .2/2ٓٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .(سلن) اللسان ،5ٕٗ: ٔ المرآن مجاز ،ٔٔٔ: ٕ األؼانً(ٔٔ)
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 وكْنت ِلَزاَز َخْصِمَن لَْم أعّرْد ... َولَْد َسلَكوَن فًِ ٌَْوم َعِصٌٍب 

 :(ٔ)ومن اإلسبلن لول اآلخر

 .(ٕ)"حتى إذَا أْسلَكُوهُْم فً لُتَابَِدةٍ ... َشبل َكما تَْطرد الَجمالَة الشرَدا

 المرآن

ِلٌَن )  [ٖٔ]الحجر : ({ ٖٔ}اَل ٌُْإِمنُوَن بِِه َولَْد َخلَْت سُن ةُ اَْلَو 

 التفسٌر:

لون بالذكر الذي أُنزل إلٌن، ولد مضت سنَّة األولٌن بإهبلن الكفار، وهإالء ِمثْلهم،  ال ٌَُصّدِ

 َسٌُْهلن المستمرون منهم على الكفر والتكذٌب.

لون بالذكر الذي أُنزل  ، أي:"[ٖٔ}اَل ٌُْإِمنُوَن بِِه{ ]الحجر : لوله تعالى:  ال ٌَُصّدِ

 .(ٖ)"إلٌن

 .(ٗ)"ٌمول: ال ٌصّدلون بالذكر الذي أنزل إلٌن لال الطبري:" 

ِلٌَن{ ]الحجر : لوله تعالى:  ولد مضت سنَّة األولٌن  ، أي:"[ٖٔ}َولَْد َخَلْت سُنَّةُ اأْلَوَّ

 .(٘)"بإهبلن الكفار، وهإالء ِمثْلهم، َسٌُْهلن المستمرون منهم على الكفر والتكذٌب

 .(ٙ)"خبل لبلكم من األممولابع هللا فٌمن  لال لتادة:" 

سنة هللا فٌهم بؤن خذلهم وسلن الكفر فً للوبهم، أو بإهبلن من  :أي لال البٌضاوي:" 

 .(2)"كذب الرسل منهم فٌكون وعٌدا ألهل مكة

 ولد مضت سنة األولٌن بمثل ما فعله هإالء، فهم ٌمتفون آثارهم فً :أي لال الزجاج:" 

 .(1)"الكفر

 .(5)"أي: عادة هللا فٌهم بإهبلن من لم ٌإمن بآٌات هللا ،األولٌن{سنة } لال السعدي:" 

ٌمول تعالى ذكره: ال ٌإمن بهذا المرآن لومن الذٌن سلكت فً للوبهم  لال الطبري:" 

ٌََرُوا اْلعَذَاَب األِلٌمَ }التكذٌب  أخذا منهم سنة أسبلفهم من المشركٌن لبلهم من لوم عاد  {،َحتَّى 

وثمود وضربابهم من األمم التً كذّبت رسلها، فلم تإمن بما جاءها من عند هللا حتى حّل بها 

 .(ٓٔ)"سخط هللا فهلكت

                                                             
: ٖ والخزانة( بوالق طبعة) ٕ٘: ٕٗ ،ٖٔ: 1ٔ ،1: ٗٔ الطبري تفسٌر فً وٌؤتً ،ٕٗ: ٕ الهذلٌٌن دٌوان(ٔ)

 ؼٌره وسلكه الطرٌك، الرجل وسلن. ؼٌرها وكثٌر ،15ٕ: ٕ ،1ٖ٘: ٔ الشجري ابن وأمالى ،2ٗٔ - 2ٓٔ
 بٌن الطرٌك فً أي والروحاء، المنصرؾ بٌن جبل: ولتابدة. إلٌه اضطره أو فٌه أدخله: الطرٌك وأسلكه فٌه،
 ٌفرون طرًدا ٌطردهم: بالسٌؾ العدو ٌشل فبلن ومر. طرًدا أمامه طردها: اإلبل السابك وشل. والمدٌنة مكة
 شرد شارد وجمع األرض، فً وذهب نفر: وشرود شارد فهو البعٌر وشرد. الجمال أصحاب: والجمالة. أمامه
 لهم، عدو على أؼاروا لوًما مناؾ عبد وٌذكر( . بضمتٌن) شرد شرود وجمع. وخدم خادم مثل( بفتحتٌن)

 اإلبل تطرد كما والنبال، والرماح بالسٌوؾ ٌطردونهم" لتابدة"إلى واضطروهم منازلهم، عن فؤزعجوهم
 .المصدر علٌه دل محذوؾ فعل شبل، شلوهم: تمدٌره" إذا"وجواب. الشوارد

 .2ٔ-2/2ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2/2ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2/2ٔٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٕٓ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .2ٗٔ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (5)
 .2/2ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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 .(ٔ)"أخبر أنه كانت عادتهم التكذٌب، وأنه أدام سنّته معهم فى التعذٌب لال المشٌري:" 

 المرآن

ٌِْهْم بَابًا ِمَن الس َماِء فََظلُّوا فٌِِه ٌَْعُرُجوَن )}َولَْو   [ٗٔ({ ]الحجر : ٗٔفَتَْحنَا َعلَ

 التفسٌر:

باًبا من السماء فاستمروا صاعدٌن فٌه حتى ٌشاهدوا ما فً السماء « مكة»ولو فتحنا على كفار 

 .من عجابب ملكوت هللا

ٌِْهْم بَابًا لوله تعالى:  َماِء{ ]الحجر : }َولَْو فَتَْحَنا َعلَ ولو فتحنا على كفار  ، أي:"[ِٗٔمَن السَّ

 .(ٕ)"بابًا من السماء« مكة»

فٌنظرون إلى المبلبكة عٌانا كٌؾ { بابا من السماء}على كفار مكة  :ٌعنً لال مماتل:" 

 .(ٖ)"ٌصعدون إلى السماء

 .(ٗ){"بابا من السماء}على هإالء الممترحٌن.  :أي لال البٌضاوي:" 

أي: ولو جاءتهم كل آٌة عظٌمة لم ٌإمنوا وكابروا }ولو فتحنا علٌهم بابا  السعدي:"لال  

 .(٘)"من السماء{

فاستمروا صاعدٌن فٌه حتى  ، أي:"[ٗٔ}فََظلُّوا فٌِِه ٌَْعُرُجوَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"ٌشاهدوا ما فً السماء من عجابب ملكوت هللا

 .(2)"فمالوا فً الباب ٌصعدون :ٌمول لال مماتل:" 

ٌصعدون إلٌها وٌرون عجاببها طول نهارهم مستوضحٌن لما  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(1)"ٌرون

 .(5)"فصاروا ٌعرجون فٌه، وٌشاهدونه عٌانا بؤنفسهم لال السعدي:أي:" 

لٌجعل عروجهم بالنهار لٌكونوا مستوضحٌن لما « الظلول»وذكر  لال الزمخشري:" 

 .(ٓٔ)"ٌرون. ولال: إنما، لٌدل على أنهم ٌبتون المول بؤن ذلن لٌس إال تسكٌرا لؤلبصار

 ، وجهان:[ٗٔفََظلُّوا فٌِِه ٌَْعُرُجوَن{ ]الحجر : وفً لوله تعالى:} 

 .(ٖٔ)، ومماتل(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)أحدهما : فظل هإالء المشركون ٌعرجون فٌه ، لاله الحسن

 .(ٗٔ)"لو فعل هذا ببنً آدم فظلوا فٌه ٌعرجون أي ٌختلفون لال الحسن:" 

أن  :حارت كما ٌحار السكران. والمعنى :السكر، أى:من « سكرت» لال الزمخشري:" 

هإالء المشركٌن بلػ من ؼلوهم فً العناد: أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء، وٌسر لهم 

                                                             
 .ٕٗٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٔ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٕٓ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٖٓٗسٌر السعدي:تف (٘)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٕٓ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٖٓٗتفسٌر السعدي: (5)
 .2ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .2/2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .2/2ٖٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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معراج ٌصعدون فٌه إلٌها، ورأوا من العٌان ما رأوا، لمالوا: هو شًء نتخاٌله ال حمٌمة له، 

 .(ٔ)"ولمالوا لد سحرنا دمحم بذلن

 .(ٖ)، والضحان(ٕ)ابن عباسالثانً : فظلت المبلبكة فٌه ٌعرجون وهم ٌرونهم ، لاله 

 .(ٗ)"لو أرٌناهم المبلبكة ٌصعدون فً السماء عٌانا لمالوا ذلنوالمعنى على هذا المول: " 

 .(ٗ)"ذلن

 .(٘)"فظلت المبلبكة ٌعرجون فٌه ٌراهم بنو آدم عٌانا لال ابن عباس:" 

 .(ٙ)"لال ابن عباس: فظلت المبلبكة تعرج فنظروا إلٌهم ولال ابن عباس :" 

لو فتح هللا علٌهم من السماء بابا فظلت المبلبكة تعرج فٌه، ٌمول: " عباس:"ولال ابن  

 .(2)"ٌختلفون فٌه جابٌن وذاهبٌن

ٌعنً: المبلبكة: ٌمول: لو فتحُت على المشركٌن بابا من السماء، فنظروا  لال الضحان:" 

 .(1)"إلى المبلبكة تعرج بٌن السماء واألرض

 المرآن

َرْت أَْبَصاُرنَا بَْل نَْحُن لَْوٌم َمْسُحوُروَن )}لَمَالُوا إِن َما   [٘ٔ({ ]الحجر : ٘ٔسُّكِ

 التفسٌر:

 لمالوا: سُِحَرْت أبصارنا، حتى رأٌنا ما لم نَر، وما نحن إال مسحورون فً عمولنا من دمحم.

َرْت أَْبَصاُرنَا{ ]الحجر : لوله تعالى:  َرْت أبصارنا، لمالوا: سُحِ  ، أي:"[٘ٔ}لَمَالُوا إِنََّما سُّكِ

 .(5)"حتى رأٌنا ما لم نرَ 

ما هذا بحّك  ٌمول: لمال هإالء المشركون الذٌن وصؾ جّل ثناإه صفتهم: لال الطبري:" 

رت أبصارنا  .(ٓٔ)"إنما سّكِ

 .(ٔٔ)"فصاروا ٌعرجون فٌه، وٌشاهدونه عٌانا بؤنفسهم لال السعدي:أي:" 

لمالوا من ظلمهم وعنادهم منكرٌن لهذه اآلٌة: }إنما سكرت أبصارنا{  لال ابن عباس:" 

 .(ٕٔ)"أي: أصابها سكر وؼشاوة حتى رأٌنا ما لم نر

 .(ٖٔ)"لرٌش تموله وفً رواٌة:" 

ولالوا:  ،ثم أعلمم تعالى أنهم إذا وردت علٌهم اآلٌة المعجزة لالوا سحر لال الزجاج:" 

 .(ٗٔ)"[«ٕ}ِسْحٌر ُمْستَِمر{ ]الممر :  كمالالوا حٌن انشك الممر: هذا  {،سكرت أبصارنا}

                                                             
 .2ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .2/2ٕٔ، وتفسٌر الطبري:5ٕٕ٘/2(:صٖٖٕٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٖ-2/2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .2/2ٕٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2/2ٕٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2/2ٕٔأخرجه الطبري: (2)
 .2/2ٖٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٗ-2/2ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٓٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .2/2ٕٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .2/2ٕٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .2ٗٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗٔ)
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ٌخبر تعالى عن لوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحك : أنه لو فتح لهم  لال ابن كثٌر:" 

َرْت أَْبَصاُرنَا {  .(ٔ)"بابًا من السماء ، فجعلوا ٌصعدون فٌه ، لما صّدلوا بذلن ، بل لالوا : } سُّكِ

َرْت{ ]الحجر : تعالى:} وفً لوله   :(ٕ)لراءتان ،[٘ٔسُّكِ

َرتْ إحداهما:}   .أهل المدٌنة والعراق{ بتشدٌد الكاؾ. وهً لراءة سُّكِ

 . (ٖ)بتخفٌؾ الكاؾ. لرأ بها مجاهد. «سُِكَرتْ »والثانٌة: 

 :(ٗ)وفً اختبلؾ المرابتٌن، وجهان

 أحدهما : معناهما واحد ، فعلى هذا وجوه من التفسٌر:

، وبه (2)، ورواه ابن جرٌج عن ابن كثٌر(ٙ)، والضحان(٘)، لاله مجاهدأَْبَصاُرنَاأحدها : سُّدت 

 .(1)لال مماتل

فكؤن مجاهدا ذهب فً لوله، وتؤوٌله ذلن بمعنى: سّدت، إلى أنه بمعنى:  لال الطبري:" 

 .(5)"كر بهمنعت النظر، كما ٌُسكر الماء فٌمنع من الجري بحبسه فً مكان بالسكر الذي ٌسَّ 

 .(ٓٔ)الثانً : عمٌت ، رواه عبدالوهاب بن عطاء عن الكلبً

 .(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)، لاله ابن عباسأَْبَصاُرَناالثالث : أخذت 

 .(ٖٔ)"إنما أخذ أبصارنا، وشبَّه علٌنا، وإنما سحرنا لال ابن عباس:" 

هوا معنى لوله  لال الطبري:"  َرتْ »وكؤن هإالء وجَّ إلى أن أبصارهم سُحرت، « سُّكِ

ر على  فشبه علٌهم ما ٌبصرون، فبل ٌمٌزون بٌن الصحٌح مما ٌرون وؼٌره من لول العرب: سُّكِ

فبلن رأٌه: إذا اختلط علٌه رأٌه فٌما ٌرٌد، فلم ٌدر الصواب فٌه من ؼٌره، فإذا عزم على الرأي 

 .(ٗٔ)"كٌرلالوا: ذهب عنه التس

 .(٘ٔ)الرابع : خدعت ، لاله جوٌبر

 .(ٙٔ). ذكره الزجاجتحٌرت وسكنت عن أن تنظرالخامس : 

، ومعناه: ؼشً على أبصارنا فبل نبصر، كما ٌفعل السكر «السكر»مؤخوذ من أنه السادس: 

 .(2ٔ). وهذا لول ابن زٌدبصاحبه، فذلن إذا دٌر به وؼشً بصره كالسمادٌر فلم ٌبصر

 :(ٕ)، ومنه لول أوس بن حجر(ٔ)، وأبو عبٌدة(1ٔ)السابع: معناه حبست ، لاله مجاهد 

                                                             
 .1ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٖ، والنكت والعٌون:2ٗٔ/ٖ، ومعانً المرآن للزجاج: 2/2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2/2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔ٘ٔ/ٖ، والنكت والعٌون:2ٗٔ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج:  (ٗ)
 .2/2ٗٔ، وتفسٌر الطبري:5ٕٕ٘/2(:صٖٕٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .2/2ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2/2ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕ٘ٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2/2ٗٔ:تفسٌر الطبري (5)
 .2/2٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2/2٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2/2٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2/2٘ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .2/2٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٖالنكت والعٌون:(٘ٔ)
 .2٘ٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٙٔ)
 .2/2٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٖالنكت والعٌون:(1ٔ)
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ًَّ  تَُزادُ  ٌَْستْ ...  طُوِلَها فً لٌَال  ساِكرهْ  وال بَِطْلكٍ  فلَ

 .(ٖ)"العرب: تمول: لد سكرت الرٌح إذا سكنت وركدت لال أبو عبٌدة:" 

 :(٘)ومنه لول الشاعر، (ٗ)، لاله أبو عمرو بن العبلءؼُشٌت وؼطٌت الثامن :

 وطلعت شمٌس علٌها مؽفر  ...  وَجعََلْت عٌن الحرور وتسكر

 .(ٙ)"فالؽشاء والحٌس لرٌب من السواء لال أبو عبٌدة:" 

 :(2)بالتشدٌد والتخفٌؾ مختلؾ ، وفً اختبلفهما وجوه «سكرت»والوجه الثانً : أن معنى 

 : أخذت . : سُِحَرْت ، وبالتشدٌد-بالتخفٌؾ -أحدها : أن معناه

َرتْ ، و}سحرت :مخففة، ٌعنً« سُكَرتْ »أن  الثانً :  .(1). لاله لتادةسّدت :مشددة: ٌعنً {سُّكِ

 الثالث: أنه بالتخفٌؾ من: سُكر الشراب ، وبالتشدٌد مؤخوذ من: سكرت الماء.

 .(5)"معناهما متمارب لال أبو عبٌدة:" 

وأولى هذه األلوال بالصواب عندي لول من لال: معنى ذلن: أخذت  لال الطبري:" 

وانطفؤ نوره، كما  أبصارنا وسحرت، فبل تبصر الشًء على ما هو به، وذهب حّد إبصارها،

ٌمال للشًء الحاّر إذا ذهبت فورته، وسكن حّد حّره، لد سكر ٌسكر، لال المثنى بن جندل 

 :(ٓٔ)الطُّهوي

تاُء واْجثَؤلَّ   المُبَُّر ... واستَْخَفِت األْفعَى وكانت تَْظَهرُ  جاَء الّشِ

 وَجعَلَْت عٌُن الَحُرور تَْسُكُر 

ة :أي تسكن وتذهب وتنطفا، ولال ذو الّرمَّ
(ٔٔ): 

                                                                                                                                                                              
 .1ٙ/ٕانظر: مجاز المرآن: (ٔ)
 ،"فصرن" بداٌته ٔ٘ٔ/ ٖ" الماوردي تفسٌر" ،2ٔ5ٔ/ ٕ( سكر" )اللؽة تهذٌب" فً ورد، ٖٗ : أوس دٌوان(ٕ)
/ 5ٔ" الرازي الفخر تفسٌر" الدٌوان، برواٌة فٌهما ورد 5ٖٕ ص" الجوالٌمً شرح" ،ٕٔٗ ص" االلتضاب"

 . 1ٕٗٓ/ ٗ( سكر" )اللسان" ،(فصرت) بداٌته 1/ ٓٔ" المرطبً تفسٌر" ،2ٙٔ
 الٌوم: والطلك فٌه، ٌصوم أي صابم؛: نهاره تمول كما صاحبها؛ ساهر أي ساهرة؛ لٌلتً أن على خذلت: ٌمول
 انطلك حجر بن أوس أن وذلن والشدة، األلم من فٌها لمً لما اللٌلة واستطال برد، وال فٌه حرّ  ال الذي الطٌب
 فصرعته نالته به جالت ناظره، ولآلخر شرج، ألحدهما ٌمال مكانٌن بٌن أسد بنً بؤرض كان إذا حتى مسافراً 
 .فخده فانكسرت

 .1ٙ/ٕمجاز المرآن: (ٖ)
 .ٔ٘ٔ/ٖ، والنكت والعٌون:2/2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .(لبر) (سكر) والتاج اللسانكما فً ، الطهوي المثنى بن لجندلالشعر  (٘)
 .1ٙ/ٕمجاز المرآن: (ٙ)
 .ٔ٘ٔ/ٖ، والنكت والعٌون:2ٗٔ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج:  (2)
 .2/2٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٙ/ٕمجاز المرآن: (5)
 الطٌر من ضرب: كالمنبر والمبر وتمبض، اجتمع: واجثؤل الطهوي، المثنى بن لجندل أبٌات ثبلثة هذه(ٓٔ)

 النظر عن وسكنت تحٌرت إذا: تسكر عٌنه سكرت وٌمال. الحر: والحرور ولنبرة، لبرة واحده كالعصافٌر،
"  تعالى لوله عند( 1ٖٖ ،2ٖٖ: ٔ) المرآن مجاز فً عبٌدة أبو بها استشهد ولد وخبؤ، سكن: ٌسكر الحر وسكر
 لبل بٌتا فٌها وزاد الخ الشتاء، جاء: لال نظرها، وخبا فذهبت سمادٌر، ؼشٌت أي: لال"  أبصارنا سكرت
. وٌخبو حرها ٌذهب أي: بموله الشاهد وهو األخٌر البٌت وفسر".  مؽفر علٌها شمس وطلعت: " وهو اآلخر،
 شارب ٌلحك ما لحمها العٌن كؤن الشراب، سكر عن مؤخوذ":  أبصارنا سكرت: " العبلء بن عمرو أبو ولال
 . النظر عن ومنعت حبست: معناه الفراء، ولال سكر، إذا المسكر

رُ  َمهارٍ  بالمَْومِ  أتَتْنَ : ولبله ٕٕٓ ص( 5ٔ5ٔ سنة كٌمبردج طبعة) الرمة ذي دٌوان فً البٌت(ٔٔ)  ُخوصٌ ...  ُضمَّ
 التَّبَكُّرُ  أْشرافَها بََرى
 ٌتسكر: وٌسكر الهاجرة، سٌر: والتهجو البكرة، سٌر: والتبكر أسنَمها،: وأشرافها العٌون، ؼابرات: خوص
 .علٌه السابك البٌت فً التبكر، لوله على معطوؾ: بالرفع والتهجر،: لوله بظبلمه، األبصار
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 لَْبَل اْنِصداعِ الفَْجِر والتََّهْجِر ... وَخْوُضُهنَّ اللٌََّل حٌَن ٌَْسكُُر 

سكرت الرٌح تسكر سكورا، ٌعنً: حٌن تسكن فورته. وذُكر عن لٌس أنها تمول: 

َرْت بالتخفٌؾ والتشدٌد  بمعنى: سكنت، وإن كان ذلن عنها صحٌحا، فإن معنى سُِكَرت وسُّكِ

 .(ٔ)"متماربان

السكر: حبس الماء، وذلن باعتبار ما ٌعرض من السد بٌن  لال الراؼب األصفهانً:"

[ ، ٘ٔ :]الحجر{ بصارناإنما سكرت أ}المرء وعمله، والسكر: الموضع المسدود، ولوله تعالى: 

بالسكون العارض  لٌل: هو من السكر، ولٌل: هو من السكر، ولٌلة ساكرة، أي: ساكنة اعتبارا

 .(ٕ)"من السكر

وما نحن إال مسحورون فً  ، أي:"[٘ٔ}بَْل نَْحُن لَْوٌم َمْسُحوُروَن{ ]الحجر : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"عمولنا من دمحم

أي: لٌس هذا بحمٌمة، بل هذا سحر، ولوم وصلت بهم الحال إلى هذا  لال السعدي:" 

 .(ٗ)"اإلنكار، فإنهم ال مطمع فٌهم وال رجاء

لمالوا من ظلمهم وعنادهم منكرٌن لهذه اآلٌة: }إنما سكرت أبصارنا{  لال ابن عباس:" 

 .(٘)"أي: أصابها سكر وؼشاوة حتى رأٌنا ما لم نر

سحرنا ولٌس هذا بالحّك. أال  ،{نَْحُن لَْوٌم َمْسُحوُرونَ } :لمال المشركون لال الضحان:" 

اِدلٌِنَ }ترى أنهم لالوا لبل هذه اآلٌة   .(ٙ)"{لَْو َما تَؤْتٌِنَا بِاْلَمبلبَِكِة إِْن كُْنَت ِمَن الصَّ

 :[٘ٔ-ٕٔفوابد اآلٌات:]

 ذاب األلٌم.بٌان سنة هللا تعالى فً المكذبٌن المعاندٌن وهً أنهم ال ٌإمنون حتى ٌروا الع -ٔ

 .أن اإلجرام سبب فً الضبلل، وسبب فً حلول سنة هللا فٌمن هذه صفته -ٕ

مطالبة المكذبٌن المجرمٌن باآلٌات كرإٌة المبلبكة ال معنى لها إذ المرآن أكبر آٌة ولم  -ٖ

 ٌإمنوا به فلذا لو فتح باب من السماء فظلوا فٌه ٌعرجون لما آمنوا.

للسحر حمٌمة وٌشبه ما ٌؤتً به األنبٌاء علٌهم السبلم لو جاز أن ٌكون ومن الفوابد: أنه  -ٗ

وأمكن أن ٌشبه على البصر ما ذمهم هللا عز وجل بؤن لالوا شٌبا ٌمكن كونه لكنهم لما 

لالوا ما ال ٌمكن البتة وتعلموا بذلن فً دفع الحمابك عابهم هللا تعالى بذلن وأنكره 

 .(2)علٌهم

دم إٌمانهم التباس أو ؼموض فً صدق الدعوة، أن هللا تعالى علم أنه لٌس السبب فً ع -٘

وإنّما السبب هو ما انطوت علٌه نواٌاهم من عدم الرؼبة فً لبول الحك، بحٌث لو أنزل 

 هللا تعالى علٌهم أعظم اآلٌات لما آمنوا.

مهما ٌعطون: إن فتحت لهم فً األرض أنفالاً فمشوا فٌها،  فهإالء المكذبٌن:"

و رأوا الجنة والنار؛ لمالوا سحر دمحم أعٌننا فرأٌنا أشٌاء ثم وإن عرج بهم فً السماء، ول

                                                             
 .2ٙ-2/2٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٔٗ-ٙٔٗالمفردات: (ٕ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٓٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2/2ٕٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2/2ٖٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2/٘:والنحل واألهواء الملل فً الفصلانظر:  (2)
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لما ذهب عنا السحر ذهب ما كنَّا نرى، لٌس هنان مجال ألن ٌمتنع من لم ٌرد أن 

 .(ٔ)"ٌهتدي

نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على 
 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

وبداٌته ، بإذن هللا نوالعشرالواحد والجزء من التفسٌر وٌلٌه  العشرون الجزءانتهى 
 .«الحجر»( من سورة ٙٔتفسٌر اآلٌة )

 
 

                                                             
 .ٓٗٙانظر: شرح الطحاوٌة للحوالً: (ٔ)


